
  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 Oitava Sessão Ordinária do ano de dois mil e vinte, realizada em quatorze 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),  Damares Vieira Cavalcanti, Gileno Santana Alves, Gilson Santos 

do Rosário e Pedro de Jesus Santos. Em seguida, foram apresentadas as seguintes proposições: Indicação 

032/2020 - Ao Governo Municipal, propondo o que segue, como forma de ampliar as medidas protetivas 

relativas ao COVID-19. 1. Aquisição de termômetros digitais; 2. Máscaras; 3. Respiradores; 4. Distribuição 

de máscaras nas barreiras sanitárias, de autoria do senhor vereador José Alessandro Santana Farias; 

Requerimento 009/2020 - Criação de Comissão Especial, com o objetivo de acompanhar as ações do 

Governo Municipal, em relação às medidas protetivas e de  combate a pandemia do COVID-19, de autoria 

dos senhores vereadores José Alessandro Santana Farias; Gilson Santos do Rosário e José Raimundo de 

Jesus Souza; Requerimento 010/2020 - Revogação da Portaria 180/2020 - que concede revisão dos 

subsídios dos vereadores da Câmara Municipal de Poço Verde, durante a situação de emergência na saúde 

pública, em decorrência da pandemia do COVID-19. Em seguida, deu-se início ao Grande Expediente, no 

qual o senhor vereador Pedro de Jesus Santos comentou que, tem acompanhado o que tem acontecido no 

Brasil e no mundo, e refletindo sobre as medidas que tem dado resultado positivo, para propor e realizar as 

suas ações no âmbito do município de Poço Verde. Ele comentou que, a Argentina tem dado um grande 

exemplo, no combate a pandemia, mesmo estando com a economia fragilizada. O edil comentou que, já 

existem casos de COVID-19 no município de Poço Verde, e um dos pacientes é de sua família, uma 

profissional de saúde, que trabalha na linha de frente, no combate à COVID-19.  Ele ressaltou, que assim 

que ela começou a sentir os sintomas, foi imediatamente isolada em sua residência, não tendo contanto com 

outras pessoas, mas teve o apoio de suas irmãs, para atender as suas necessidades de   alimentação e outras 

coisas. O parlamentar declarou esperar que, tão logo ela restabeleça a saúde, e que ela retorne ao seu dia a 

dia de trabalho e a sua vida pessoal. Na oportunidade, ele elencou algumas ações e recomendações, para o 

combate ao coronavírus, que encaminhou ao Poder Executivo: 1. Que sejam estudadas antes de 

implementadas com segurança, qualquer AÇÃO ou MEDIDA, que tenha sua eficácia comprovada, para 

não causar falsa impressão de tranquilidade à população; 2. Montar um comitê unindo vários segmentos, 

com técnicos nas áreas de Saúde, Finanças, Assistência Social, os Vereadores, Prefeito e Vice-Prefeito; 

3.Implementar o isolamento social com maior rigor, para lograr eficácia no enfrentamento a COVID-19, 

medida que é comprovada e recomendada pelos órgãos de saúde do mundo; 4. Investir os recursos para o 

enfrentamento da COVID-19 em ações que tenham eficácia comprovadas, mantendo as que deram bons 

resultados, e inserindo novas ações, como por exemplo aquisição dos testes rápidos; 5. Fazer testagem em 

massa, para identificar os casos positivos e tomar as medidas de isolamento por ruas, quarteirões ou 

residências, oferecendo condições necessárias para as pessoas contaminadas se manterem no período de 

isolamento em casa; 6. Não politizar o coronavírus; 7. Criar mecanismos “low cost” (custo baixo);; 8. 

Desinfecção adequada em ambientes públicos fechados como: Clínica João Antônio de Abreu, 

Emergência, Clínicas de povoados e distritos, prédios públicos com atividades no momento; 9. Motivar a 

população a cumprir com rigor o isolamento social evitando o temido "lockdown”; 10. Realizar 

fiscalizações no comércio local, com o apoio da Policia Militar, Agentes de Trânsito, Bombeiros Civis e 
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Vigilância Sanitária, para evitar a formação de aglomerações e fiscalizar se estão seguindo todas as normas 

de segurança, como exemplo: entrada de clientes permitida apenas com máscara, todos os funcionários do 

atendimento devem estar de máscara, as empresas devem disponibilizar pias com água e sabão ou álcool a 

70%, para funcionários e clientes, reposição de mercadorias dos supermercados deverá ser realizada em 

horário diferente do atendimento ao público; 11. Dar publicidade e transparência no uso dos recursos 

públicos de combate a COVID-19. O parlamentar pediu que o Prefeito, não politizasse a causa, que ouvisse 

o Poder Legislativo, e conduzisse o plano de emergência sem politizar, que realize a testagem em massa, 

para realizar o isolamento da forma correta, pois segundo os especialistas é a forma mais eficaz de 

combater o vírus. Ele pediu que, as pessoas se puderem, fiquem em suas casas, que tomem as precauções 

de higiene, para juntos vencermos essa batalha, sem misturar saúde com a política, pois não é o momento 

para isso. Por conseguinte, o senhor vereador Gilson Santos do Rosário agradeceu aos espectadores, que 

estão acompanhando a sessão pelas redes sociais, e destacou que são eles que impulsionam os vereadores a 

seguirem em frente, e destacou que, quando os vereadores apresentam alguma sugestão para o Poder 

Executivo é com o objetivo de contribuir, para que seja feito o que for melhor para a comunidade. O edil 

falou sobre a importância das barreiras sanitárias, mas que elas realizem a fiscalização corretamente, que os 

profissionais de saúde tenham os equipamentos, para medir a temperatura de todas as pessoas, que 

passarem pela barreira, e sejam identificados os casos suspeitos, para realizar o isolamento corretamente. 

Na oportunidade, o edil falou sobre o Requerimento solicitando a criação de uma comissão especial, para 

acompanhar de perto, as ações do Governo Municipal, em relação às medidas protetivas e de combate a 

pandemia do COVID-19, e destacou que, não se trata de perseguição, mas fiscalizar se os recursos que, 

estão sendo encaminhados ao Poder Executivo estão sendo gastos de maneira correta. E mais, pediu que o 

Governo Municipal adquira mais testes, e que contrate pessoas da nossa cidade, para fazer um 

levantamento dos casos de COVID-19, por amostragem haja vista que, não tem condições de fazer em 

todas as pessoas, além disso, pediu que, equipes possam ser encaminhadas para as comunidades, para fazer 

a orientação da população, sobre a importância do uso de máscara e dos cuidados com a higiene, pois esta 

não é uma luta apenas dos políticos e do governo, mas de todos. Não obstante, o edil comentou que o 

Presidente da Câmara tem agido de forma muito tímida durante a pandemia, e não tem demonstrado para a 

sociedade ações concretas, e destacou que as pessoas criticam o Poder Legislativo por que não sabem qual 

a sua real função, não compreendem que é um poder constituído, que tem atribuições distintas do Poder 

Executivo . O edil afirmou que, o orçamento da Câmara não pode ser utilizado, para o combate ao 

coronavírus, ou para a aquisição de cestas básicas, por exemplo, pois a lei não permite, e o Presidente da 

Casa pode perder o mandato e responder crime de improbidade administrativa, se assim fizer. Ele destacou 

ainda que, se os recursos financeiros da Câmara não forem totalmente gastos, devem ser devolvidos para 

os cofres públicos, e assim é feito em todo o país. Ele comentou que, o município está de braços abertos, 

para receber os conterrâneos que vem de São Paulo e de outros estados, que perderam seus empregos e não 

tem como permanecer lá, mas é imprescindível que essas pessoas sigam rigorosamente os protocolos de 

saúde, que fiquem em quarentena, pois como veem de regiões com grande número de infectados, podem 

trazer o vírus, e chamou a atenção, para o número de casos e de mortes que vem aumentando numa 

velocidade alta, por isso, pediu que a população sigam as orientações das autoridades de saúde, pois não 

existem leitos de UTI e respiradores para todos, e em Sergipe praticamente todos os leitos estão ocupados. 

Em seguida, o senhor vereador Edson de Jesus Reis Santos falou sobre o grande número de vítimas fatais 
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da COVID-19, e destacou que, esta doença tem causado muita dor nas pessoas, que estão perdendo seus 

entes queridos, de forma abrupta, principalmente aqueles mais idosos, ou que tem doenças secundárias 

como diabetes e pressão alta, são os mais afetados. Ele falou ainda, que a falta de respeitadores é antiga, e 

mesmo que haja os equipamentos, há uma grande taxa de letalidade das pessoas que, utilizam esses 

respiradores, por isso, ele afirmou que é imprescindível não ser infectado, para não precisar deles. O edil 

comentou sobre a importância da adoção de ações educativas, e orientação da população, como a utilização 

das máscaras e do distanciamento social. E afirmou que, as barreiras sanitárias orienta, mas se houvesse a 

distribuição de máscaras, seria muito mais efetiva, bem como a testagem em massa, que é uma medida 

cientificamente comprovada como eficaz. O edil chamou a atenção para as medidas tomadas pelo 

município, e destacou que, é importante dar condições para que os comerciantes possam trabalhar, com 

segurança e não utilizar medidas desnecessárias, que podem causar muitos problemas e prejuízos.  O edil 

afirmou que, colocou um requerimento, solicitando a escala dos médicos da sala COVID-19, mas este 

documento ainda não chegou a Câmara. Relatou ainda, que durante uma visita realizada recentemente, 

percebeu, que a sala está fechada. Disse ainda, que no portal da transparência há poucas informações sobre 

as medidas tomadas pelo município, e destacou que, a fiscalização correta, pode evitar corrupção e 

desperdício do dinheiro público. E destacou que, infelizmente o Prefeito isolou o Poder Legislativo, pois 

não pergunta nada, não manda qualquer documentação, não convidou nenhum representante desta Casa, 

para fazer parte do gabinete de crise, e refletiu que os vereadores estão tentando fazer algumas coisas, e 

estão atentos ao que está ocorrendo no município. Ele comentou que, existe apenas um respirador no 

município de Poço Verde, que está com defeito, e destacou que, solicitou através de Indicação, que fosse 

colocados dois leitos na sala de estabilização, com respiradores, e ainda pediu que os profissionais de saúde 

fossem treinados, para fazer a intubação de pacientes, haja vista que, não é um procedimento comum e nem 

todos estão preparados a fazê-lo. Ele comentou que, essa gestão monta um cenário, tira as fotos para fazer 

marketing, depois desmonta tudo, e o que o povo precisa são de ações concretas e criativas, e que utilize o 

recurso que recebeu, em palestras, se necessário podem ser criadas leis, para que as pessoas sigam as 

orientações das autoridades de saúde, e se necessário imputar sanções a quem descumprir as regras.  Ele 

disse ainda, que a seu ver reduzir o período comercial não é interessante, pois aumenta o número de 

pessoas nos estabelecimentos, e destacou que poderia ser feito um rodízio, mesmo assim, o que é preciso é 

estudar e dialogar para definir as medidas que tenham menos impacto na sociedade, e cobrou 

posicionamento da Câmara de Dirigentes Lojistas do município, que não se manifestou em relação aos 

Decretos que o Prefeito tem publicado, sobre o fechamento dos estabelecimentos comerciais. O edil 

comentou que, o Brasil ainda não entrou em colapso, por conta do agronegócio, pois o setor de serviços 

está parado, e devemos nos preparar para o pós-pandemia. Ele declarou que, apresentou indicação 

solicitando que o poder executivo conceda 40% de insalubridade, nos salários dos servidores que estão na 

linha de frente, como os guardas de trânsito, profissionais de saúde, garis entre outros, mas até o momento 

não houve qualquer manifestação nesse sentido.  Por conseguinte, o senhor vereador José Alessandro 

Santana Farias falou sobre as dificuldades das pessoas que, estão na linha de frente de combate a COVID-

19, e alertou que, 50% dos casos existentes no município, são profissionais de saúde. Na oportunidade, o 

edil fez uma homenagem aos enfermeiros, com uma mensagem. Depois, o senhor José Alessandro falou 

sobre os recorrentes problemas com a Empresa DESO, e relembrou da questão dos talões, da falta de água 

entre outros problemas. Segundo um servidor da empresa, houveram problemas com a bomba de captação 
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de água, mas já foi substituído o equipamento, e algumas ruas estão sendo abastecidas, e amanhã as que 

faltaram hoje serão abastecidas. O edil falou também sobre a falta de água na Lagoa do Junco, e destacou 

que o problema também é na bomba e apesar de não ser   de responsabilidade da DESO, mas do município, 

pediu que a empresa pudesse intervir. Na ocasião, o edil comentou que o Prefeito não tem ouvido os 

vereadores, e tem tomado as decisões sozinho, para ganhar popularidade, junto as mídias sociais, como 

também na televisão. Ele disse ainda, que as pessoas não estão compreendendo o que de fato vai acontecer 

no município, pois algumas atitudes que o Prefeito informa na televisão, não acontecem na prática, pois os 

decretos mudam a todo instante. O edil afirmou que tem acompanhado a realização de todas as ações e está 

tomando nota de tudo, para verificar se condiz com a prestação de contas que o município tem feito, e 

destacou que o recurso deve ser gasto de maneira correta. O edil contou que, no dia 12 de maio foram feitas 

visitas nas barreiras sanitárias do município, e destacou que das quatros existentes, apenas uma delas 

contava com profissional de saúde, e os bombeiros civis que se encontravam no local, informaram que não 

tiveram treinamento, para abordar as pessoas. Ele destacou que, o que falta no Prefeito é justamente buscar 

orientação, com as pessoas que entendem de saúde, para tomar suas decisões. Ele destacou que, o Gabinete 

de Crise só tem representantes do Poder Executivo, e nenhum dos vereadores que são representantes do 

povo foi convidado para participar, apesar de terem encaminhados ofícios para o gabinete, como também 

para o comitê de crise, e o que se denota é que não querem que os edis participem.  O edil comentou que, 

nem os vereadores da situação estão na comitê ou no gabinete, o que seria importante para dar os 

esclarecimentos a esta Casa, como o senhor Rivan Francisco fazia no início da gestão municipal, e lamenta 

por isso.  Ele falou sobre o Requerimento 009/2020, que tem o objetivo de criar uma comissão especial, 

para monitorar e ter acesso as ações que o município tem realizado, para combater a COVID-19.  Na 

oportunidade, o edil falou sobre a Indicação de sua autoria, solicitando ao Poder Executivo a aquisição de 

termômetros digitais; máscaras; respiradores; e distribuição de máscaras nas barreiras sanitárias. O 

parlamentar falou também sobre o Requerimento 010/2020, que solicita a revogação da Portaria 180/2020, 

que concede a revisão dos subsídios dos vereadores da Câmara Municipal de Poço Verde, durante a 

situação de emergência na saúde pública, em decorrência da pandemia da COVID-19.  O edil comentou 

que, apresentou esse Requerimento, não porque acha que o valor é mais do que os vereadores precisam, 

haja vista que, tem vereadores que gastam muito mais, para dar assistência que o povo precisa, mas por 

entender que estamos todos na luta, contra o COVID-19. Continuando, o Grande Expediente, o senhor 

vereador José Raimundo de Jesus Souza falou que, antes de ser vereador, ele tinha uma propriedade com 

mais de 10 tarefas e um bom imóvel situado nesta propriedade, mas precisou se desfazer desses bens, para 

quitar dívidas que foram feitas durante o seu mandato, e relatou que, sozinho tem dado sustentação a quase 

mil pessoas, que residem no povoado Rio Real, pois o Governo Municipal nada tem feito pela comunidade, 

bem como o outro vereador Emilio que diz ser da comunidade, mas que não é. E mais, relatou que seu 

veículo é utilizado diariamente para ajudar as pessoas, sejam por questões de saúde ou outros problemas, e 

faz tudo isso com seus próprios recursos, sem ajuda de ninguém, e desabafou que é uma situação muito 

difícil. Por meio de aparte, o senhor vereador Gileno Santana Alves comentou que, comunga das mesmas 

dificuldades relatadas pelo colega José Raimundo, e relatou as agruras que passou durante seus mandatos, 

contou que já chegou até mesmo a pedir a morte, em decorrência de seus problemas, pelas dívidas, e 

sempre que se sentia mal, pedia a Deus em oração, que aliviasse o seu fardo e mostrasse uma solução, e 

Deus sempre esteve com ele, e orientou o colega a fazer o mesmo, pois aquele que busca a Deus e tem boa 
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vontade no coração, sempre alcança a vitória em nome de Cristo Jesus. Continuando, o senhor vereador 

José Raimundo agradeceu as palavras do senhor vereador Gileno e destacou que, tem levado pessoas para 

diversas cidades, e está fazendo o impossível para ajudar as pessoas que o abordam. Depois, o senhor 

vereador Edson de Jesus citou um versículo bíblico, e afirmou que, conhece as dificuldades enfrentadas 

pelo colega, que tem boa vontade de ajudar, e como a sua comunidade é esquecida pelo Poder Público, a 

responsabilidade acaba recaindo sobre ele, e o subsídio que é um direito que assiste ao vereador, e que é 

destinado para o sustento do edil e de sua família, é totalmente empregado para ajudar ao povo. A seguir, o 

senhor vereador José Raimundo disse que, não se arrepende de ter se candidatado ao cargo e continuará 

ajudando, enquanto puder. O edil destacou que, apenas um prefeito fez algo pelo povoado Rio Real, o 

senhor Jonas Rosário, que deu a manutenção na estrada que liga o povoado a sede do município. Ele pediu 

que, o Prefeito desse melhores condições de trabalho, para os profissionais de saúde que estão arriscando 

suas vidas, para salvar a dos outros, bem como pagasse os salários dos mesmos que está atrasado a dois 

meses. 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 quatorze 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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