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Ata da Décima Nona Sessão Ordinária do ano de dois mil e vinte, realizada em vinte e um 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/PSB, os senhores vereadores: José Raimundo 

de Jesus Sousa/PSB (Vice-Presidente), Edson de Jesus Reis Santos/PSB (Primeiro Secretário), José 

Alessandro Santana Farias/PT (Segundo Secretário), Amaury Batista Freire/PSD, Damares Vieira 

Cavalcanti/PSD, Emílio de Jesus Souza/PSD, Gilson Santos do Rosário/PT e Pedro de Jesus 

Santos/PSB. Em seguida, foram apresentadas as seguintes proposições: Projeto de Lei 998/2020 - Dispõe 

sobre o fechamento em definitivo de trecho de rua para ampliação e uso exclusivo da Escola Municipal 

Governador Antônio Carlos Valadares e dá outras providências, de autoria do Governo Municipal; 

Indicação 033/2020 - Ao Governo Municipal, propondo o que segue, como forma de ampliar as medidas 

protetivas relativas à COVID-19:1. Desinfecção e higienização interna dos prédios públicos em caráter de 

urgência, a exemplo da Prefeitura Municipal, Secretaria de Saúde, Secretaria de Assistência Social, Sede da 

Equipe de Epidemiologia, Secretaria Municipal de Educação, Câmara Municipal de Vereadores, dentre 

outros; 2. Aplicação de testes rápidos para a COVID-19, aos funcionários do comércio local, funcionários 

dos bancos, lotérica e correspondentes bancários, de autoria do senhor vereador José Alessandro Santana 

Farias;  Indicação 034/2020 - Ao Governo Municipal, solicitando o que segue: a)Buscar parceria com o 

Instituto Banese, a exemplo do Governo do Estado de Sergipe, com o objetivo de implementar nesta 

municipalidade o Projeto Quarentena da Gente, que tem como propósito fomentar e manter a cultura 

sergipana, estimular a criação e o desenvolvimento artístico-cultural, ajudar os profissionais do setor 

cultural no enfrentamento da crise econômica atual, decorrente da pandemia do coronavírus, dentre outras 

ações pertinentes ao referido projeto, esta última proposta pelo senhor vereador Edson de Jesus Reis 

Santos. No Grande Expediente, o senhor Presidente publicou ofício da senhora Kamylla Vieira Sarmento 

Cavalcanti, Secretária Municipal de Esporte e Cultura, em atendimento ao Requerimento, convidando a 

secretária, a prestar esclarecimentos sobre a sua função nesta Casa. A Secretária, declarou sempre realizar 

atividades  na Secretaria Municipal de Assuntos Políticos e Institucionais, e recentemente foi convidada 

pelo Prefeito, através da Portaria Nº 058/2020, para cuidar da Secretaria Municipal de Esporte e Cultura do 

município de Poço Verde, e está fazendo o levantamento histórico e cultural dos Grupos de Reisado, 

incentivo e fomento às  quadrilhas juninas, abertura de diálogo para a viabilização de um convênio de 

auxílio para a Lira Santa Cruz, aumento da biblioteca pública, com a aquisição de 150 livros junto ao 

Instituto Ulysses Guimarães. No ofício, a Secretária também externou sua preocupação com a pandemia, e 

se colocou a disposição para prestar os esclarecimentos de forma virtual, ou após a pandemia passar.  

Depois, o senhor vereador José Alessandro Santana Farias falou que, em momento algum colocou em 

xeque a reputação profissional da senhora Kamylla Cavalcanti, pelo contrário sempre enalteceu o 

profissionalismo dela, infelizmente o Prefeito tem nomeado ela para ocupar diversos cargos, talvez para 

não desagradar a Vereadora Damares. O edil relembrou que, já trabalhou com a senhora Kamylla, e citou 

várias situações que ela colaborou, pois reconhece a competência dela. O edil pediu que o Prefeito 

respeitasse os seus funcionários, que desse condições de trabalho para eles, e afirmou esperar que, a 

Secretária Kamylla tenha êxito nessa função, para que seu trabalho, não seja em vão como nas demais 

secretarias que ocupou, e destacou que, essa situação configura apenas que, o Prefeito está usando-a, para 

manter o apoio de sua mãe. O edil falou sobre a Indicação de sua autoria, solicitando a higienização interna 
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de órgãos e espaços públicos, bem como de estabelecimentos comerciais e bancários.  O edil disse ainda, 

que mais de 60% dos casos de COVID-19 identificados no município são de pessoas que trabalham na área 

da saúde, pessoas que estão na linha de frente de combate ao coronavírus. E mais, afirmou que outros 

municípios têm tomado medidas simples, mas efetivas para conter a disseminação do vírus e, tem obtido 

resultado, mas infelizmente o Prefeito não ouve as sugestões que, a Câmara de Vereadores tem trazido e 

tem realizado ações que não mostraram resultado, ele pediu que o Prefeito gaste os recursos de forma 

correta, ressaltou que está tomando nota de tudo que tem sido feito, para fazer as cobranças posteriormente. 

Continuando, o edil disse ainda, que muitas pessoas reclamam as condições das estradas, que estão 

intransitáveis em decorrência das recentes chuvas e, na oportunidade ele pediu que o Governo Municipal 

fizesse um planejamento, para quando as chuvas passarem seja realizada a manutenção das estradas.  Na 

oportunidade, ele falou sobre a dificuldade em realizar o seu trabalho, e, destacou que muitas pessoas 

acreditam que os recursos da câmara devem ser utilizados para adquirir máscaras e álcool gel, com 

aparelhos médicos, mas explicou que infelizmente não é possível. Ele declarou ainda, que o Prefeito tem 

dificultado os vereadores fiscalizarem as suas ações de combate a COVID-19, em contrapartida outras 

pessoas se utilizam de programa de rádio, para criticar e denegrir a imagem dos vereadores. Ele afirmou 

que, não foi eleito para estar ao lado do Prefeito, ou qualquer outra liderança, mas para servir ao povo, 

destacou que aceita as críticas construtivas, elogios e cumpre o seu papel de vereador, que é buscar o 

melhor para o povo. Depois, o senhor vereador Edson de Jesus Reis Santos comentou que, nossa geração 

nunca tinha passado por uma pandemia, e lamenta que em meio a tantos problemas, existem pessoas que se 

aproveitam desse momento, para politizar as coisas, denegrir a imagem de uma instituição ou de pessoas, 

através de programas de rádio ou das redes sociais, com falsas afirmações, sem qualquer debate, que tem se 

preocupado em propor ações, para ajudar a combater a COVID-19. O edil comentou também, que quando 

escolheu concorrer a um cargo político, já sabia da responsabilidade, que agregaria a sua vida. Ele destacou 

que, infelizmente as pessoas, não compreendem isso, e apesar das críticas, ele confia nos seus ideais, 

acredita que o que está fazendo é certo, e é responsável pelos seus atos, por isso tem a consciência 

tranquila. E mais, disse que todos os membros deste Poder Legislativo tem sua história, tem família e 

trabalho, e estão nesta Casa porque as pessoas acreditaram e confiaram neles. Continuando, o edil 

comentou que, autoridades do mundo inteiro estão perdidas, no que diz respeito ao combate à COVID-19, 

mas refletiu que, algumas ações são mais eficientes que outras, e é nestas que os governantes devem 

investir. O edil declarou que, esse vírus é um grande inimigo da nossa sociedade, e infelizmente ele tem 

travado a economia e o sistema de saúde, e muitas pessoas que tem vários problemas de saúde, e que 

precisam fazer exames e cirurgias terão que aguardar mais tempo ainda, para realizar esses procedimentos, 

mas existem patologias que não esperam, e que se agravam se não tiverem o tratamento adequado, e disse 

que, as pessoas precisam ser atendidas, que o pré-natal das gestantes tem que ser feito.  Ele chamou a 

atenção ainda para o comércio local, que está agonizando, e apresentará na próxima sessão um 

Requerimento solicitando a presença do Presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas nesta Casa, para 

discutir o que pode ser feito, para não deixar os comerciantes fecharem suas lojas e as pessoas perderem 

seus empregos.   Por meio de aparte, o senhor Presidente Alexandre Almeida Dias comentou que, em 

algumas cidades do Brasil já existem Shoppings Centers reabrindo, mas com medidas sanitárias e de 

controle. Continuando, o senhor vereador Edson afirmou que, o Prefeito e o Governador não estão 

ponderando sobre o que é efetivo e o que não é, e estão agindo de forma generalizada e arbitrária contra a 
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população, acabando com a economia do município. Por fim, o edil falou sobre a Indicação de sua autoria, 

que solicita que seja implementado o Projeto Quarentena da Gente, para dar apoio aos artistas locais, que 

não podem fazer suas apresentações, em decorrência da COVID-19. A ideia é que seja lançado um edital, 

para a realização de uma seleção de artistas, com todas as informações necessárias para a realização de 

apresentações virtuais, com o apoio de patrocinadores, e que estes artistas possam receber os seus cachês. 

Ele destacou que, esse Projeto pode enquadrar diversas categorias de artistas, sejam cantores, grupos 

teatrais, grupos de danças, entre outros. Por conseguinte, o senhor vereador Gilson Santos do Rosário 

comentou que, algumas pessoas fizeram ilações caluniosas, através de programas de rádio, tentando 

denegrir a imagem dos vereadores. Ele comentou que, fez o levantamento das diárias que, ele recebeu 

durante este mandato e solicitou espaço na emissora de rádio, para esclarecer este assunto. O edil comentou 

ainda que, os vereadores sempre buscam fazer o melhor pela população, porém muitas pessoas criticam os 

edis, por desconhecer o cotidiano dos vereadores.  Ele disse ainda, que as informações veiculadas pelo 

programa de rádio, foram apresentadas de forma irresponsável e fora de contexto, tentando incutir na 

cabeça das pessoas fatos que não existiram e citou exemplos.  Ele afirmou que, está disposto a responder 

qualquer questionamento relacionado à sua gestão como Presidente da Câmara de Vereadores, bem como 

sobre as responsabilidades da função do Presidente da Casa como ordenador de despesas. O edil por outro 

lado, falou sobre o avanço do coronavírus no Brasil, que está preocupando a todos. Ele relatou que o 

número de casos na cidade está aumentando, e o que se teme é não poder contar com atendimento de UTI, 

por não haver no município.  O edil afirmou que, concorda com a existência de barreiras sanitárias, mas 

que elas funcionem 24h, não apenas em horário comercial, e não compreendeu qual a função dos 

bombeiros civis que foram contratados para ficar nas barreiras sanitárias. Outra dúvida da população é 

quanto à falta de apoio do Governo Municipal no combate ao Coronavírus nos povoados. Na oportunidade, 

o senhor vereador Gilson apontou algumas ações que a Câmara de Vereadores tem feito, para ajudar no 

combate ao coronavírus, como a criação de uma comissão especial, para acompanhar as ações do governo 

municipal, em relação às ações protetivas de combate a COVID-19, e destacou que a intenção dos 

vereadores é somar esforços, fazendo uma abordagem cordial junto ao Poder Executivo.  O edil chamou a 

atenção, para a entrevista do senador Rogério Carvalho a Rádio Poço Verde FM, e contou que após o 

pronunciamento do senador surgiram informações desvirtuando a verdade dos fatos, no que diz respeito ao 

repasse de recursos para Poço Verde, que foi votado pelo Senado, e afirmou que, já foi encaminhada 

emenda para a aquisição de máquinas agrícolas, solicitada pelo edil há tempos atrás. Depois, o orador 

comentou que, a população também está se organizando, para formar um Gabinete de Crise popular, haja 

vista que o existente, é formado apenas por pessoas que fazem parte da gestão municipal. Por conseguinte, 

o senhor vereador Pedro de Jesus Santos falou que os vereadores têm trazido diversas proposições, 

sugestões e opiniões sobre o combate a COVID-19, desde os primeiros decretos que surgiram a nível 

nacional e estadual. Disse também, que esse vírus trouxe muitas incertezas e mudanças no comportamento 

social, que nunca se viu até agora, e a seu ver muitas delas permanecerão, mesmo quando essa pandemia 

passar. Ele afirmou que, infelizmente a sua sobrinha foi infectada pelo coronavírus, e algumas pessoas 

começaram a espalhar Fake News, relatando através das redes sociais, que ela estava passeando em várias 

lojas, mesmo estando com a COVID-19, e além de enfrentar a doença, ela está tendo que conviver com as 

criticas das pessoas, que talvez por medo ou por não saber a verdade. O senhor vereador Pedro contou que, 

se tornou agente público, porque tem compaixão pelo próximo, e destacou que as pessoas não devem julgar 
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as outras, mas ajudar a quem mais precisa, é disso que o mundo precisa, enfatizou o orador.  Ele citou 

exemplos de países que, mesmo sendo pequenos tem demonstrado preocupação com a humanidade, e 

somando esforços para combater o coronavírus, e devemos seguir esse exemplo, no nosso município, pois 

quanto mais pessoas pensando, mais rápido se chegará a uma cura para este grande inimigo. Ele destacou a 

importância do auxílio emergencial do governo, apesar de não estar chegando a todos que precisam, tem 

injetado muitos recursos no comércio, e refletiu que, os governantes estão preocupados com seus estados, 

assim como os senadores e deputados que aprovaram o auxílio aos estados e municípios.  Ele comentou 

que, a população indaga aos vereadores o que está sendo feito com os recursos relacionados à COVID-19 

em nosso município, mas os edis não tem a resposta, porque os Poderes estão distantes. E mais, relatou que 

as pessoas reclamam a falta de alguns serviços de saúde, como realização de exames, que deixaram de ser 

realizados em decorrência do coronavírus. Ele pediu que as pessoas se conscientizem e deixassem de 

politizar o vírus, pois ele não escolhe partido, cor, religião ou sexo, pois ataca a todos.  E acredita que os 

recursos deveriam ser utilizados para adquirir testes, para detectar o COVID-19, pois temos visto muitos 

casos assintomáticos, sendo detectados, através de exames particulares, e estas pessoas podem estar 

transmitindo o vírus sem saber, portanto a testagem é imprescindível para identificar os infectados e tomar 

as medidas cabíveis, para a sociedade se sentir mais segura. Ele refletiu sobre a estranheza dessa nova 

realidade que estamos vivendo, as dificuldades que as pessoas infectadas estão enfrentando, o medo, a 

solidão e falta do calor humano, e quando as vítimas são fatais, a dor que os familiares enfrentam de não 

poder fazer as últimas homenagens ou dar o último adeus a seus entes queridos.  Por fim, ele afirmou que, 

é imperioso se isolar socialmente, para preservar as vidas humanas.  E, por não haver outros oradores para 

se manifestarem no Grande Expediente, deu-se início à Ordem do Dia. Na Ordem do Dia foi submetido em 

discussão o 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. Durante as discussões, o senhor vereador José Alessandro 

Santana Farias justificou o requerimento de sua autoria. Ele comentou que, a lei que autoriza a revisão do 

subsídio dos vereadores é de 2016, e declarou que faz parte do grupo de vereadores que se comprometeram 

a não aumentar o subsídio por dois anos, que foi cumprido pela gestão da Casa até o início de 2019, 

quando o subsídio foi reajustado, depois de cinco anos congelados. Ele afirmou ainda que, a revisão dada 

este ano, foi antes de a pandemia chegar ao Brasil, e apesar de ser um ato legal, e os recursos da câmara 

não poderem ser utilizados para o combate a COVID-19, para ele, é uma questão moral revogar essa lei, 

haja vista que muitos brasileiros estão vivenciando um momento difícil, e os vereadores têm de se 

solidarizar com esta situação, em virtude da vida. Ele disse ainda, que a ideia é deixar de pagar o subsídio 

até a pandemia passar. Em seguida, o senhor vereador Gilson Santos do Rosário comentou que, esse 

assunto é complexo e diz respeito a todos os vereadores, portanto sugeriu que a votação fosse realizada no 

dia em que todos os edis estivessem presentes. Continuando, o senhor vereador Amaury Batista Freire 

concorda com a sugestão do senhor vereador Gilson, para que não haja divergências posteriores. Na 

sequência, o senhor vereador Edson de Jesus Reis Santos comentou que, quando a revisão do subsídio foi 

aplicada, nenhum vereador reclamou, ou se opôs, apenas depois que surgiu uma Fake News, tentando 

denegrir a imagem dos vereadores. E agora, o colega José Alessandro, apresentou Requerimento, querendo 

ser o salvador da pátria e "moralizar a Casa", retirando a revisão por um determinado momento, sem uma 

justificativa plausível, pois não diz o que será feito com o dinheiro que será economizado, apenas tentando 
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fazer marketing político sobre o fato. Ele disse ainda, que para ele o valor do subsídio não importa, e a 

questão é que, os vereadores devem respeitar os procedimentos e atitudes tomadas nesta Casa, e ter 

responsabilidade sobre o que propõe, pois alguns colegas expuseram suas dificuldades financeiras na 

sessão passada, e a revisão fará diferença no dia a dia deles. O edil afirmou que, palavras jogadas ao vento 

não têm valor, e indagou qual impacto nas contas da Casa Legislativa esse valor representa, o qual o 

montante será economizado e o que será feito com esses recursos? Existe algum estudo ou planilha com 

essas informações? Ele destacou que, a Câmara tem que discutir assuntos mais sérios, e concorda em 

realizar a votação quando todos os vereadores estiverem presentes. A seguir, o senhor vereador José 

Alessandro afirmou que, não tomou esta atitude para se promover nas redes sociais, não há impacto nos 

recursos destinados a Câmara, mas apresentou o requerimento, por consideração as pessoas que o 

apoiaram e que confiam no trabalho dele, e no compromisso que tem com elas. Ele disse ainda que, não 

joga palavras ao vento, nem se esconde atrás de uma Bíblia. Ele relatou ainda, que é um homem íntegro, 

não faz nada por dinheiro, e não fez nada para atingir nenhum colega, mas porque foi cobrado por sua base 

eleitoral, e está com sua consciência tranquila, e se aprovado, o Requerimento o Presidente tem a 

autoridade para reinserir a revisão do subsidio dos vereadores. O edil comentou que, independente do 

Requerimento ser votado ou não, quem tem a autoridade para tomar a decisão de alterar o valor do subsídio 

é o Presidente da Casa e não tem medo das críticas. Em seguida, o senhor vereador José Raimundo 

comentou que, somente votará no requerimento quando todos os vereadores estiverem presentes. Depois, o 

senhor vereador Pedro de Jesus Santos comentou que, a sugestão dos demais vereadores de votar esse 

requerimento com a presença de todos os edis é muito oportuna, pois o assunto diz respeito a todos. Ele 

comentou ainda, que respeita as opiniões das pessoas, sobre a questão salarial dos vereadores, pois cada 

pessoa pensa de um jeito, mas não aceita que alguém crie informações falsas, especulando para a sociedade 

algo que não ocorreu, para denegrir a imagem dele, ou de pessoas de sua família. Ele afirmou que, gosta de 

debater política de forma respeitosa, tem muitas pessoas que lhe ajudam na campanha, mas não permite 

que estas assumam a liderança do seu mandato. Ele declarou ainda que, aquelas pessoas que, mais criticam 

os vereadores, talvez sejam as que mais desejam fazer parte da Câmara, e provavelmente não sejam 

capazes de fazer o quê, os vereadores dessa Legislatura têm a coragem e determinação de fazer. Ele 

afirmou que, está disposto a votar favorável no requerimento, mas não acredita que fará alguma diferença, 

pois a revisão do subsídio é um ato legal, moral e não foi feito às escuras, pois tudo que é feito na Casa 

Legislativa é publicado no portal da transparência. Além disso, na época que foi implementado não 

vivenciávamos os atuais problemas.  Ele propôs aos colegas, que os valores do recurso líquido fossem 

revertido, para comprar alimentos, e que estes fossem distribuídos por entidades religiosas as pessoas 

carentes. Em seguida, o senhor Presidente comentou que, está muito triste e insatisfeito com as coisas 

estão acontecendo, pois tem sido duramente criticado pela sociedade, em decorrência de notícias que 

desvirtuam a realidade dos fatos. Ele contou que, responde como gestor da Câmara, mas alguns vereadores 

solicitaram que fosse feita a revisão, e ele concordou por que acredita que os vereadores têm que ser 

valorizados, no entanto, infelizmente não teve apoio dos colegas, após as críticas. O edil relembrou das 

melhorias que foram feitas no prédio da Casa, a pedido dos colegas vereadores, como as rampas e 

banheiros com acessibilidade para as pessoas portadoras de necessidades especiais, sistema de transmissão 

das sessões, bem como de apoio à sessão, que deu mais visibilidade para a câmara, mas que vem sendo 

duramente criticado pelas pessoas, que não compreendem que os valores que são pagos são para a 
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utilização do software e também aluguel dos equipamentos. Em desabafo, o senhor Presidente contou que 

estava planejando outras reformas no prédio da Câmara, mas diante de tantos problemas tem ficado 

desmotivado a dar continuidade aos projetos que tem em mente. E concluiu dizendo que, se for reeleito 

para o próximo mandato, não vai concorrer à Presidência da Casa.  Por conseguinte, o senhor vereador 

José Alessandro se solidarizou com o senhor Presidente, mas destacou que todo cargo tem ônus e bônus, 

mas que ele não deixasse de realizar as reformas que planeja para o prédio da Câmara, que são projetos 

que almejava desde o início do mandato, e que vai deixar o legado. Ele relatou ainda, que respeita os 

colegas e suas opiniões, mas não apresentou o requerimento para ir de encontro a qualquer vereador, e não 

quer perder a amizade de nenhum deles, principalmente do colega José Raimundo, e torce para que ele 

continue sendo Vereador, para que a comunidade do povoado Rio Real seja representada. Em seguida, a 

votação foi suspensa, e deu-se início as considerações finais. Nas Considerações Finais, o senhor vereador 

Gilson Santos do Rosário comentou que, todo gestor público está sujeito a críticas da sociedade, e 

ninguém é unanimemente bom ou ruim, mas a seu ver, a gestão do senhor Presidente Alexandre Dias tem 

pontos positivos e negativos, e as pessoas que tiverem dúvidas sobre a gestão dele, que pudessem vir a esta 

Casa, para buscar as informações, e autorizou que as pessoas possam verificar as prestações de contas 

durante o seu mandato, na Presidência da Casa, como também no cargo de vereador. Ele disse ainda, que se 

o senhor Alexandre está convicto do que está fazendo, que não se incomode com as críticas da sociedade. 

Ele afirmou ainda, que hoje pela manhã fez o levantamento das diárias, que recebeu durante este mandato, 

para buscar recursos e melhorias para os poçoverdenses, e destacou que o montante foi de R$ 15.840,00 

reais. Depois, o senhor vereador José Alessandro Santana Farias comentou que, alguns vereadores têm 

dado mais prioridade aos Projetos de Lei que se originam do Governo Municipal, Depois, o senhor 

vereador José Alessandro Santana Farias comentou que, alguns vereadores têm dado mais prioridade aos 

Projetos de Lei de origem do Governo Municipal, e destacou o Projeto de Lei 998/2020 que dispõe sobre o 

fechamento em definitivo de trecho de rua para ampliação e uso exclusivo da Escola Municipal 

Governador Antônio Carlos Valadares e dá outras providências, que deu entrada nesta Casa com status de 

urgentíssimo. O parlamentar pediu que, os vereadores devem ouvir a comunidade que reside no local, para 

saber se estão de acordo com o fechamento daquela rua.  Afirmou também que, o Governo Municipal não 

está sabendo priorizar o que é mais importante, pois ao invés de resolver a questão do esgoto que passa nos 

fundos da Clínica de Saúde da sede desta municipalidade, está construindo um muro na garagem do 

município. O edil disse ainda, que muitos dizem que é para deixar a política de lado, mas relatou que, o 

Prefeito não tem aberto espaço, para os representantes do povo dar a sua contribuição, a exemplo do Vice-

Prefeito, que antes era considerado um irmão pelo prefeito, e agora foi colocado de escanteio, porque não 

ouvir o ex-prefeito Antônio Dória, conhecido como baixinho da saúde?  O edil lamentou que, as pessoas 

estejam crucificando a sobrinha do senhor vereador Pedro, e destacou que, ela é uma profissional 

responsável e está se resguardando, antes mesmo de ter testado positivo para COVID-19, e está sofrendo 

muito com as Fake News, que levantaram contra ela.  Por conseguinte, o senhor vereador José Raimundo 

de Jesus Santos pediu que o Prefeito Municipal fizesse a manutenção e colocasse cascalho em alguns 

trechos das estradas que ligam os povoados a Poço Verde, pois em decorrência das recentes chuvas estão 

intransitáveis, causando acidentes e transtornos, para quem transita por elas. A seguir, o senhor vereador 

Edson de Jesus Reis Santos não compreende porque este Projeto de Lei 998/2020 do Governo Municipal é 

urgência, pois é apenas uma obra. Ele ressaltou a importância de antes de discutir esse projeto, consultar os 
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moradores da rua, que vai passar por esta obra. O edil afirmou ainda, que de forma alguma tentou colocar o 

senhor vereador José Raimundo contra o senhor vereador José Alessandro, e destacou que cada membro 

desta Casa é adulto e responsável pelos seus atos. O edil disse ainda, que mais uma vez foi atacado 

preconceituosamente, por um colega, por ser evangélico, e destacou que tem muito orgulho de ser cristão e 

de professar sua fé de acordo com a Bíblia, pois é o seu guia espiritual e representa aquilo em que acredita, 

e continuará glorificando e agradecendo a Deus, independentemente de qualquer crítica. O edil disse ainda, 

que concorda com o vereador Pedro, quando diz que cada um deve assumir seus atos, e não dar desculpas 

de que foi pressionado por sua base, para tomar alguma atitude.  Ele disse ainda, que os edis devem tomar 

cuidado com o que dizem ou fazem, pois podem ser mal interpretados pela sociedade. Edson destacou que, 

esse tipo de atitude tem a finalidade de fazer exibicionismo e marketing político, e espera que esse tipo de 

situação jamais aconteça nessa casa, pois é desnecessário. Depois, o senhor vereador Amaury Batista 

Freire comentou que, os colegas estão se digladiando muito, misturando até política com religião, e pediu 

que esta Casa foque no que é mais importante, que é o combate ao coronavírus, refletiu que é momento de 

todos pedirmos a Deus proteção e que mostre uma solução para este mal que está destruindo as vidas das 

pessoas. Continuando, o senhor vereador Pedro de Jesus Santos comentou que, dos casos de coronavírus 

identificados no nosso município, à maioria são de pessoas ligadas à saúde, principalmente aquelas que 

estão na linha de frente do combate, justamente por estarem cuidando dos pacientes que estão com covid-

19, e lamentou que, as pessoas ao invés de usar o tempo, para ajudar, espalham Fake News sobre uma 

situação tão séria. Ele afirmou que, as pessoas devem seguir as recomendações das autoridades de saúde e 

fique em casa, e quando precisar sair, que tenha os cuidados e volte para sua casa. Na oportunidade, o edil 

pediu que o Governo Municipal realize a limpeza da Rua José dos Santos, que está cheia de mato e 

infestada de felinos.  E pediu que as pessoas não julguem, mas ajudem aqueles que mais precisam. 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 no dia vinte e oito 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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