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Ata da Décima Sétima Sessão Ordinária do ano de dois mil e vinte, realizada em sete de maio, 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, Gilson Santos do Rosário e Pedro de Jesus Santos. Em seguida, foram apresentadas as 

seguintes proposições: Requerimento 003/2020 - À Secretaria Municipal de Saúde, solicitando o que 

segue: 1. Envio a esta Casa com a máxima brevidade possível da escala dos profissionais que atuam no 

espaço reservado aos suspeitos do COVID-19, na unidade de saúde desta municipalidade; Requerimento 

004/2020 - À  Secretaria Municipal de Transportes, solicitando o que segue: 1.Cópia do CRVL do ano de 

2020 dos veículos da Prefeitura e locados, bem como cópia da habilitação dos motoristas efetivos e 

contratados e ainda, comprovação dos eventuais cursos de condutores de ambulância, transporte escolar e 

de passageiros, que atuam no município; Requerimento 005/2020 - Ao Governo Municipal, solicitando o 

que segue: 1. Relação nominal de todos os Secretários Municipais, Secretários Adjuntos, Diretores de 

Departamentos e Chefe de Setores, da estrutura administrativa desta municipalidade; Requerimento 

006/2020 - Convida o senhor João Ramalho Barreto Conceição, Secretário Municipal de Transporte, a 

comparecer na próxima Sessão Ordinária, com a finalidade de falar a respeito do planejamento de sua 

respectiva pasta para o ano de 2020; Requerimento 007/2020 - Convida à senhora Kamylla Vieira 

Sarmento Cavalcanti, Secretária Municipal de Turismo, a comparecer na próxima Sessão Ordinária, com a 

finalidade de falar a respeito do planejamento de sua respectiva pasta para o ano de 2020; Requerimento 

008/2020 - Convida à senhora Luana Souza Dias, Secretária Municipal de Proteção ao Patrimônio Público 

e Defesa Civil, a comparecer na próxima Sessão Ordinária, com a finalidade de falar a respeito do 

planejamento de sua respectiva pasta para o ano de 2020; Indicação 030/2020 - Ao Governo Municipal, 

solicitando o que segue: 1.Providências emergenciais junto a Secretaria Municipal de Saúde no tocante a 

aquisição de macacão para os motoristas de ambulância, conforme normas pertinentes, estas de autoria do 

senhor vereador Edson de Jesus Reis Santos; Indicação 031/2020 - Ao Governo Municipal, solicitando o 

que segue: 1.Providências emergenciais junto a Secretaria Municipal de  Obras e Urbanismo voltadas para 

reposição de paralelepípedo e limpeza geral da Rua Antônio Barbosa, localiza no Residencial Acrísio de 

Araújo Dória, 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, 

esteve na Secretaria Municipal de Saúde, para saber informações sobre as ações em relação ao combate à 

COVID-19, e destacou que o senhor Afonso, informou-lhe, que além das ações que, são vistas pela 

população, o município tem realizado testes rápidos naquele espaço, que foi instalado em frente do 

hospital, para a realização dos atendimentos aos pacientes da COVID-19. Mas também disse que, foram 

realizados exames mais detalhados, encaminhados ao laboratório em Aracaju. Naquela oportunidade, o edil 

indagou se o município possui respiradores, e Afonso comentou que, existe um equipamento, mas o Poder 

Executivo está adquirindo outro. Ele disse ainda, que não existe casos da doença confirmados, mas há sete 

pacientes suspeitos, que se encontram em quarentena em suas residências. Na oportunidade, o edil publicou 

uma Nota Pública de Esclarecimento, em relação a falsa notícia veiculada no site 

www.xexosergipano.com.br, que evidenciava o aumento do subsidio dos vereadores. O senhor Presidente 
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afirmou que, aceita críticas e sugestões, mas o que foi relatado no site são inverdades, mas cabe as pessoas 

distinguirem as verdades das mentiras, mas o posicionamento da Casa Legislativa é de total repudio, a 

qualquer afirmação caluniosa ou mentira. Ele comentou que, o que de fato ocorreu foi uma revisão no valor 

do subsídio, que não vinha ocorrendo desde 2019, e o valor declarado pelo site é muito maior do que, o 

valor que foi reajustado, que foi de 6%, de acordo com o subsídio anterior, de R$ 6.600,00 reais.  O edil 

explicou ainda, que o subsídio fixado pela Câmara de Vereadores de Poço Verde é bem abaixo dos valores, 

que são pagos em outras Câmaras de municípios vizinhos, e destacou que, a publicação foi feita no início 

de março, mas poderia ter sido feita em janeiro, mas a assessoria contábil aguardou a fixação do orçamento 

anual, para não ultrapassar os limites prudenciais, de acordo com a LRF. O edil lamentou que, infelizmente 

algumas pessoas tentem diminuir o esforço e o trabalho dos vereadores, denegrindo a imagem de forma 

grotesca. Ressaltou ainda, que os vereadores são os políticos que estão mais próximos da população, e são 

a eles que, a população recorre, quando necessitam de alguma ajuda, que o Poder Executivo não dispõe 

para o povo.  Ele disse ainda que, é de estranhar, que apenas este ano, o reajuste de 6%  do subsidio tenha 

chamado a atenção,  enquanto, que em 2018, quando os valores passaram de R$ 4.800,00 reais, para R$ 

6.600,00, que foi muito mais expressivo, ninguém deu notoriedade ao fato, e acredita que, isso se deu, por 

conta da proximidade do período eleitoral, e alertou a população de que,  surgirão várias notícias falsas, e o 

povo deve ficar atento a tudo isso. Na oportunidade, ele comentou que os recursos da Casa Legislativa são 

para utilização restrita do Poder Legislativo, portanto, mesmo que o subsídio dos vereadores seja menor, 

não poderá ser usado, para outra finalidade, e mais, destacou que este recurso não é retirado das contas do 

município, é uma verba federal, chamada de duodécimo, que apesar de estar prevista em orçamento, o 

Poder Executivo apenas transfere mensalmente os recursos, para o Legislativo, em doze parcelas iguais, 

para ser utilizado nas despesas administrativas e manutenção da Câmara Municipal, que é um órgão 

distinto da Prefeitura. A Nota Pública está disponível no Portal da Câmara, e pode ser acessado através do 

link:https://camarapocoverde.se.gov.br/sites/camarapocoverde.se.gov.br/files/Nota%20P%C3%BAblica.pd

f. Por conseguinte, o senhor vereador Gilson Santos do Rosário falou sobre a live que o senhor Bola, 

realizou para angariar doações para as pessoas mais necessitadas do nosso município. O edil agradeceu aos 

cidadãos e empresários que contribuíram com a live, que arrecadou cinco toneladas de alimentos, hum mil 

reais em dinheiro, que serão revertidos para ajudar as famílias carentes.  Depois ele falou que está 

totalmente voltado para as ações de combate ao coronavírus, e neste sentido, falou sobre os recursos que o 

Governo Federal tem encaminhado para o município, e que totalizará aproximadamente 3 milhões de reais, 

para utilizar no combate a covid-19, e enfatizou a importância do Prefeito adquirir os testes rápidos, haja 

vista que várias cidades vizinhas já tem casos da doença, portanto, é bem provável que existam em nossos 

municípios. Ele disse ainda, que a preocupação das autoridades estaduais de saúde é que com o rápido 

aumento de casos, não haja leitos suficientes, para atender as pessoas que precisarem de UTI, ainda 

afirmou que, o Governo do Estado disponibilizou EPI’s para as pessoas que trabalham na saúde, pois eles 

necessitam destes para se protegerem no exercício de sua função. Ele afirmou que, os municípios vizinhos 

estão participando de uma pesquisa da Universidade Federal de Sergipe, que está realizando testes por 

amostragem na população, e procurará os deputados João Daniel e Senador Rogério Carvalho, para que 

estes testes possam ser realizados em Poço Verde, o quanto antes. Ele destacou que, há alguns dias não tem 

visto a barreira sanitária, que estava abordando os veículos na entrada da cidade, e ressaltou a importância 

delas, para identificar e conter possíveis casos, bem como destacou que, o Poder Executivo deve instalar 
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barreiras nas fronteiras do município, e que elas funcionem ininterruptamente. Ele afirmou ainda, que as 

filas das agências bancárias e nas lojas de comércios locais não são de responsabilidade da Prefeitura, mas 

pediu que a Secretaria responsável pudesse entrar em contato com os lojistas, e viabilizasse uma solução 

para conter as aglomerações nas portas dos estabelecimentos comerciais, bem como disponibilizasse 

máscaras para as pessoas, que não tem condições de adquirí-las. O edil falou ainda, que agora é hora de 

todos os vereadores unirem-se e somar forças junto ao Governo Municipal, para tentar conter a pandemia. 

Por meio de aparte, o senhor vereador Amaury Batista Freire comentou que, esteve na Secretaria 

Municipal de Saúde, e ressaltou que, a Prefeitura e a Caixa Econômica fizeram a sinalização das filas, e 

indagara se há possibilidade de fazer o mesmo no comércio local. Continuando, o senhor vereador Gilson 

Santos do Rosário comentou que, o município pode viabilizar a distribuição de máscaras, para a população 

e, as pessoas também devem fazer sua parte e não sair de casa se não for muito necessário. Em seguida, o 

senhor vereador Edson de Jesus Reis Santos comentou que, as fake news que, foram veiculadas no site e 

nas redes sociais em relação aos vereadores são fruto do incômodo que o trabalho dos vereadores tem feito, 

mas independente das críticas os vereadores são representantes do povo e não devem deixar de realizar o 

seu papel de fiscalização. O edil falou sobre as proposições de sua autoria, dentre elas solicitou que, o 

Poder Executivo tome providências em relação ao espaço onde foi instalado a sala de atendimento aos 

pacientes de covid-19, haja vista que, existe um declive e, quando chove a água fica acumulada, formando 

uma lagoa, dificultando a passagem das pessoas.  Ele falou também que, tem visto vídeos nas redes sociais 

de pessoas que tem criticado os vereadores e pedem que fiscalizem o município, no que diz respeito aos 

recursos que foram gastos na sala do COVID-19, pois segundo o cidadão, não tem nenhum paciente sendo 

atendido. No entanto, o edil prefere, que não haja pacientes, mas concorda que, o hospital tem espaço 

suficiente, para fazer a instalação do espaço para covid-19, portanto não precisaria alugar aquele material. 

E mais, afirmou que, não adianta ter uma sala, sem profissionais, para atender a população, e contou o fato 

que, testemunhou na última sexta, onde pessoas com problemas respiratórios estavam sendo atendidas no 

mesmo espaço que, as pessoas acometidas por outras enfermidades, enquanto a sala está sem ninguém. Ele 

falou ainda, que nunca houve uma distribuição tão grande de dinheiro e o Governo Federal está fazendo a 

sua parte, contribuindo para os municípios, estados e pessoas em geral, mas infelizmente a corrupção está 

ocorrendo a todo momento, pois Prefeitos e Governadores de vários estados Brasil a fora tem adquirido de 

empresas fantasmas, equipamentos hospitalares com preços superfaturados, e muitas vezes este material 

não chega ao seu destino. O edil comentou que, tem visto muitas pessoas sendo nomeadas para cargos na 

administração municipal, funções que não existiam há vários anos, e que no momento em que deveria fazer 

economia estão surpreendentemente surgindo, como exemplo cargo de Secretário de Turismo, e outros que 

não tem qualquer utilidade neste momento. Ele disse ainda, que no nosso município tem entrado muito 

dinheiro, mas os serviços básicos não estão funcionando, como educação e precariamente a saúde, e 

destacou que, os maus gestores estão se aproveitando dessa pandemia. Felizmente ainda não apareceu 

nenhum caso de covid-19 no município, mas acredita que, este dado não está correto, pois não estão sendo 

realizados testes em massa, além disso, suspeita que, os testes que existem estão sendo escondidos da 

população, e contou caso que ocorreu com um munícipe, que está com sintomas, mas quase não conseguiu 

fazer o teste.  Ele lamenta que, as ações que estão sendo feitas pelo governo municipal são puramente para 

fazer marketing, e ressaltou que no Portal da Transparência não existe nenhuma prestação de contas 

referente ao combate ao covid-19, e até agora não chegou nenhum relatório ou oficio do município, com a 
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resposta do Requerimento aprovado por esta Casa, solicitando essas informações, e relembrou que apenas 

um vereador votou contrário ao referido requerimento.  Na ocasião, ele falou sobre o Requerimento que ele 

apresentou nesta noite, solicitando a disponibilização de macacões, para os motoristas de ambulâncias, haja 

vista que eles fazem parte da linha de frente no combate ao coronavírus, e estão altamente expostos ao 

vírus, como também a outras doenças. Em seguida, o senhor vereador José Alessandro Santana Farias 

falou que mais uma vez, o Prefeito das Fake News tentou denegrir a imagem da Casa Legislativa. Ele 

destacou que, o Prefeito não teve a mesma disposição de publicar em suas redes sociais em 2018, quando 

majorou o seu subsídio em 2018, e agora, no período da pandemia, para se promover publicou em suas 

redes sociais que, diminuiria o seu subsídio em 50%, para reverter para em ações contra a covid-19. Ele 

relembrou que, no fim de 2016, alguns vereadores assinaram um documento oriundo de um movimento 

popular, se comprometendo a não reajustar o subsídio dos vereadores em 2017 e 2018, e destacou que, este 

compromisso foi honrado, mesmo havendo pressão de outros Vereadores, contrários a esta medida. Ele 

disse também, que os vereadores estão mais próximos a população, e tem certeza que o povo não vai a casa 

do prefeito, para pedir ajuda, para adquirir alguma medicação, ou transporte para levar a outra cidade, para 

marcar um exame ou consulta, ou qualquer ajuda que seja, mas certamente vão a casa dos vereadores.  O 

orador pediu ainda, que o Prefeito comprovasse se dispõe do próprio salário para comprar sua feira, ou para 

abastecer o seu veículo, como alguns vereadores fazem.  O edil por outro lado, comentou que, não 

compreende porque existem várias pessoas sendo colocadas para assumir cargos públicos, sem qualquer 

utilidade, ou nada fazer, como é o caso da filha da senhora vereadora Damares.  O edil disse ainda que, a 

política que o Prefeito faz é sorrateira, e inaceitável, expondo a filha da vereadora colocando numa 

secretaria inexistente. O edil comentou ainda, que o Prefeito que gosta de fazer marketing na TV e nas 

redes sociais, mas não mostra as várias coisas que estão sendo deixadas de lado, por conta da pandemia. O 

edil comentou ainda, que o coronavirus está servindo para salvar os políticos que estavam afogados em 

suas ruinas, como o Prefeito de Poço Verde, que vai receber quase três milhões de reais, para gastar com a 

covid-19. E ressaltou a importância do Poder Executivo atender os Requerimentos do senhor vereador 

Edson, que pede as planilhas com o detalhamento das despesas do combate ao coronavírus, e lamentou que 

um dos vereadores da situação votou contra, e indagou se ele sabe quanto tem custado ao município, 

manter as barracas que estão montadas em frente a Caixa Econômica, em frente ao hospital e na Dakota? 

Indagou ainda porque o município está gastando tanto dinheiro com combustível, se não estão havendo 

aulas, nem os transportes da saúde estão rodando? Na oportunidade, ele também ressaltou que os 

vereadores têm que dar o exemplo e verificar os gastos da Câmara, que também é um órgão público.  

Depois, o edil parabenizou os profissionais que realizam a limpeza pública, e indagou se o município está 

priorizando a segurança dessas pessoas, que estão se arriscando para manter a cidade limpa?  O edil 

indagou qual a contribuição que o Poder Executivo está dando aos profissionais autônomos? Ele ressaltou 

que, o Prefeito está tentando atribuir os problemas pessoais que tem com o Presidente Alexandre, aos 

demais vereadores. Ele falou ainda que, o ex-Prefeito Antônio Dória, recentemente falou num programa de 

rádio, que o também ex-Prefeito Jonas Dias doou um terreno para a construção de uma nação, mas não 

existe qualquer documento legalizando este ato, bem como há uma cerca, que impede o acesso das pessoas, 

descaracterizando a função social do local. Em seguida, o senhor Presidente Alexandre argumentou que, a 

nação a qual o colega José Alessandro se referiu foi construída com recursos do DENOCS, que realiza a 

obra, num terreno particular, mas o proprietário tem que assinar um termo, concedendo autorização para a 
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captação de água para utilização do DENOCS, quando ele solicitar, mas independentemente da existência 

deste documento, qualquer pessoa que precisar de água, sempre contará com a colaboração do senhor 

Jonas, que nunca negou esse recurso, para nenhuma pessoa da região.  Depois, o senhor vereador Pedro de 

Jesus Santos se solidarizou com todas as pessoas que, perderam seus familiares, em decorrência da covid-

19 em todo o Brasil, e que passam por sofrimento enorme, que esta enfermidade causa, pelo 

distanciamento que tem que ser feito, em decorrência da segurança sanitária. Ele comentou ainda, que tem 

se colocado à disposição do município, para auxiliar no enfrentamento a pandemia no município, mas 

infelizmente, o Poder Público Municipal não tem permitido que os vereadores deem sua contribuição, 

através de ideias ou outras soluções, para melhorar as ações que têm sido realizadas até o momento, e a seu 

ver tem politizado a causa. O edil comentou ainda, que se preocupa com a velocidade, que a doença tem 

avançado no estado de Sergipe, que é a maior do país. E mais, afirmou que, as pessoas cobram ação dos 

vereadores, e criticam que estão percebendo mais teoria que pratica, e destacou que faz parte da função dos 

vereadores, discutir e propor ações, mas também podem contribuir com ação, se for permitido, mas não é o 

que está ocorrendo. Ele relatou que, a Câmara tem a responsabilidade e o dever de buscar e demonstrar de 

forma transparente, as informações que as pessoas demandam em relação a todos estes recursos que, o 

município tem recebido e irá receber, para o combate a covid-19. Por outro lado, ele comentou que é muito 

avesso e critico às Fake News, e recentemente sofreu com este tipo de calúnia e, teve que tomar 

providencias legais, contra a pessoa que espalhou este tipo de informação falsa notícia. O parlamentar 

comentou que, o Presidente da Câmara tomou a atitude correta, ao colocar uma nota de esclarecimento, 

demonstrando para a população a verdade, em relação as falsas notícias que foram veiculadas num site de 

Sergipe, e destacou que a decisão de tomar medidas jurídicas é cabível e muito necessária, para penalizar 

as pessoas responsáveis por essas calúnias. No entanto, infelizmente, as pessoas tomam essas informações 

como verdade, porque a classe política é desacreditada e muito criticada, mas é a que está mais perto do 

povo, como os vereadores. Ele afirmou que, escolheu se candidatar a um cargo público, porque gosta de 

política, de ajudar as pessoas e de desenvolver o seu município e a comunidade que reside, seja através dos 

instrumentos que dispõe no Poder Legislativo, bem como através do assistencialismo, mas ressaltou que 

tem outra atividade que, lhe garante o sustento de forma digna. Sua experiência como agente público lhe 

permitiu entender que, as pessoas devem observar com cautela o que é veiculado na mídia, criticar quando 

necessário e ponderar no que for cabível, pois muitas vezes as informações não demonstram a veracidade 

dos fatos.  A seguir, o edil comentou que, o ex-Prefeito Antônio Dória, através de articulação política, a 

conseguiu aprovação junto ao DENOCS, de um projeto de uma Associação do povoado Cacimba Nova, 

que disponibilizará um trator, para que seja utilizado na comunidade. Ele relatou que, também faz parte da 

função do vereador, fazer com que as políticas públicas alcancem quem precisa delas. E concluiu se 

colocando à disposição do Governo Municipal, para discutir e auxiliar nas ações de combate ao 

coronavírus, juntamente com os demais vereadores. E, por não haver outros oradores inscritos para o 

Grande Expediente, ou matérias para serem discutidas ou votadas na Ordem do Dia, ou edis para se 

manifestar nas Considerações Finais, o senhor Presidente declarou por encerrada a Sessão, ficando todos 

convocados para naquela noite de sete de maio de dois mil e vinte, realizarem a próxima Sessão 

Extraordinária, às vinte horas, e para constar eu, vereador Edson de Jesus Reis Santos lavrei a presente 

Ata e abaixo subscrevo. 
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OBS.: Continuação da Ata 17ª Sessão Ordinária do dia (07/05/2020)  
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