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Ata da Vigésima Sessão Ordinária do ano de dois mil e vinte, realizada em vinte e oito 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), José Alessandro Santana Farias (Segundo 

Secretário), Damares Vieira Cavalcanti, Emílio de Jesus Souza e Pedro de Jesus Santos. Em 

seguida, foram apresentadas as seguintes proposições: Requerimento 11/2020 - Convida o senhor 

Jonatan Silveira de Souza, Presidente da CDL, a comparecer em uma das Sessões Ordinárias, com 

a finalidade de falar a respeito do impacto financeiro ocasionado pelo fechamento do comércio 

local, em virtude das medidas protetiva a Covid-19, de autoria do senhor vereador Edson de Jesus 

Reis Santos; Moção de Congratulação 013/2020 - Congratulações ao senhor Rodolfo Rodrigues 

Almeida, representando a categoria dos Motoboys, nesta municipalidade, de autoria do senhor 

vereador Alexandre Almeida Dias; Indicação 035/2020 - Ao Governo Municipal, solicitando o 

que segue: a)Providências voltadas para a poda das árvores da Rua Arnaldo Garcez, na sede desta 

municipalidade; b)Limpeza geral, pavimentação pública e construção de rede de esgoto no final da 

Rua Antônio Dória; c)Drenagem e limpeza geral nas proximidades da Praça da Juventude José 

Dener Souza Santos e do Campo de Futebol Pedro Camilo de Santana, em virtude do acúmulo de 

água parada ocasionado pelas recentes chuvas, bem como ação efetiva dos agentes de endemias 

nas imediações relatadas, com a finalidade de evitar surto da dengue; d)Estudo técnico com a 

participação dos diversos segmentos da sociedade, voltado para a abertura gradativa do comércio 

local, de autoria do senhor vereador Edson de Jesus Reis Santos; Indicação 036/2020 - Ao 

DER/SE, solicitando o que segue: 1. Operação tapa buracos na Rodovia Estadual que liga esta 

municipalidade a cidade de Simão Dias, em caráter de urgência, no trecho compreendido Poço 

Verde/Povoado Triunfo, de autoria do senhor vereador Alexandre Almeida Dias; Indicação 

037/2020 - Ao Governo Municipal, sugerindo o que segue: 1.1. Limpeza geral no prédio público e 

arredores da Barragem Padre Antônio Melo Costa, localizada no Distrito São José, nesta 

municipalidade; 1.2.Providências emergenciais junto a ENERGISA, voltadas para os devidos 

reparos no poste de transmissão de energia,  localizado nas proximidades da  estação de esgoto do 

Conjunto Habitacional Silvino Augusto de Souza(risco eminente de cair), de autoria do senhor 

vereador José Raimundo de Jesus Sousa; Indicação 038/2020 - Ao Governo Municipal, 

solicitando o que segue: 1. Providências emergenciais junto a Secretaria Municipal de Obras e 

Urbanismo, voltadas para a pavimentação e rede de esgoto da Rua Ana Benevides do Rosário, na 

sede desta municipalidade, de autoria do senhor vereador José Alessandro Santana Farias. No 

Grande Expediente, o senhor Presidente publicou a Moção de Congratulação, em homenagem 

ao senhor Rodolfo Rodrigues Almeida, que há seis anos exerce a função de motoboy na cidade de 

Poço Verde, se destacando pela dedicação, credibilidade e excelência nos serviços prestados, 

principalmente neste período de pandemia, por ser um meio de transporte e de logística rápido e 

eficiente. O edil comentou que, a intenção desta Moção é reconhecer o papel fundamental que os 

Motoboys realizam para a sociedade, e parabenizou a todos, que desempenham essa função. Ele 

falou também sobre a indicação de sua autoria, solicitando ao DER, agilidade no envio da 

operação tapa buracos, para o a Rodovia que liga o município de Poço Verde a cidade de Simão 

Dias, mais especificamente no trecho em direção ao povoado Feirinha. Em seguida, o senhor 
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vereador José Alessandro Santana Farias falou sobre uma prática que tem se tornado comum aos 

prefeitos, que são as transmissões de vídeos ao vivo, que se tornaram um modelo de gestão, onde 

eles tentam encobrir a falta de trabalho no município. Ele comentou ainda, que na manhã de hoje, 

os vereadores Pedro e Edson participaram de uma entrevista na rádio local, e algo que foi dito 

desagradou o Perfeito Municipal, que fez diversas críticas aos vereadores da Câmara Municipal 

de Poço Verde. O edil comentou que, tem acompanhado e tomado nota de todas as ações do 

Governo Municipal tem feito para combater a COVID-19. Na ocasião, o senhor vereador José 

Alessandro afirmou que, a câmara municipal tem cumprido a sua função de trabalhar para 

defender o povo. Ele chamou a atenção para as barreiras sanitárias, que foram retiradas no dia em 

que é mais necessária, pois foi liberada a feira livre. Ele afirmou que, através de uma indicação 

desta casa, o Governo Municipal adquiriu três termômetros infravermelhos, para medir a 

temperatura das pessoas que passam pelas Barreiras sanitárias, mas lamentou que a quantidade é 

insuficiente para atender a demanda de veículos e o fluxo de pessoas.  Ele declarou que, não sabe 

porque o Prefeito tem excluído todos os vereadores das ações de combate ao coronavírus, e 

destacou que os vereadores se dispõem a ajudar. Na oportunidade, o edil comentou que, o senhor 

vereador Gilson do Rosário não compareceu a esta sessão, porque teve contato com um dos 

pacientes suspeitos de COVID-19, e por precaução se isolou na residência que mantém na zona 

rural, enquanto aguarda o resultado do exame que realizou para detectar se foi infectado pelo 

vírus. Continuando, o parlamentar falou sobre o acúmulo de água da chuva na quadra da Praça da 

Juventude e nas proximidades do Estádio Camilão, e destacou que segundo servidores do 

município esse problema tem de ser resolvido pelos agentes de endemias, e destacou que o 

governo tem se preocupado em dizer em que gastou o dinheiro da COVID-19, enquanto outras 

doenças estão se desenvolvendo, como a dengue. Ele disse que, visitou a garagem do município, e 

percebeu que, estão construindo um muro, para esconder o esgoto que passa a céu aberto, atrás da 

Clínica de Saúde da Família, que está necessitando de uma limpeza urgente, e o que já foi 

solicitado pelo Poder Legislativo. Ele contou ainda, que a população poçoverdense se reuniu e 

criou um Gabinete Popular de Crise, pois também quer ser ouvida, pelo prefeito, que não dá 

espaço para ninguém que não faça parte do Governo. E concluiu dizendo que, continuará 

trabalhando em busca do que for melhor para os poçoverdenses. Depois, o senhor vereador Pedro 

de Jesus Santos se solidarizou com as famílias das vítimas da COVID-19, e com as pessoas que 

estão sofrendo com a doença. O edil falou sobre medidas “low cost”, que outros países da 

América Latina têm tomado e que deram resultados muito positivos, como exemplo, o 

distanciamento e isolamento social e também colocou as atitudes que outros governantes de outros 

países do mundo tiveram e que, poderiam se tornar exemplos para o Brasil e para nossa cidade, 

que é a testagem em massa. Ele comentou ainda, que quando a câmara de vereadores se manifesta 

para participar do Gabinete de Crise, ou quando protocola alguma sugestão de medida para o 

enfrentamento da COVID-19 é com o objetivo de ajudar o município, e não criticar suas ações. E 

mais, afirmou que cada administração tem seu modo de agir, mas é função dos vereadores 

interagir com o Poder Executivo, para juntos vencermos essa doença. Por outro lado, o edil 

comentou que, as pessoas que são infectadas pela doença estão tendo que lidar também com o 

preconceito das pessoas, que ficam julgando o tempo todo, e destacou que, ajudar coletivamente 
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essas pessoas é mais interessante, pois cada pessoa que toma as medidas de precaução também 

está resguardando os outros, assim formando uma cadeia de proteção, de pessoas com empatia 

pelo próximo. Ele relatou que, as Indicações ou requerimentos que os vereadores apresentam são 

oriundos das reivindicações das pessoas, que clamam a ajuda do poder público, para enfrentar essa 

crise, que tem devastado milhares de vidas e de famílias.  Na ocasião, o senhor vereador Pedro de 

Jesus comentou que os leitos de UTI existentes no município estão quase todos ocupados, com 

pacientes de COVID-19, e teme que outros pacientes de doenças crônicas necessitem desses leitos 

e não consiga vaga, por estarem lotados. Infelizmente, no Brasil essa pandemia tem sido 

negligenciada pelos governantes, que tomam medidas confusas, misturando política com saúde, 

ideologizando o vírus. O parlamentar ressaltou que, há alta taxa de subnotificação da doença, por 

isso a importância de todos se resguardarem e manterem a distância uma das outras, sair apenas 

quando for necessário, pois se todos fizerem a sua parte, logo essa pandemia vai passar. Ele 

afirmou ainda, que está sempre à disposição para contribuir, no que for necessário, para combater 

o vírus não tem partido, raça, religião ou classe social. E, por não haver outros oradores para se 

manifestar no Grande Expediente e quórum para votação das matérias previstas para discussão, 

em virtude da necessidade da saída da Sessão da senhora vereadora Damares Vieira, deu-se início 

às Considerações Finais. Nas Considerações Finais, o senhor vereador José Alessandro Santana 

Farias falou sobre a Indicação de sua autoria, solicitando, que o Governo Municipal realize a 

pavimentação e rede de esgoto da Rua Ana Benevides do Rosário, que fica nas proximidades da 

AABB, na sede deste município. Ele falou ainda, sobre as declarações do Prefeito nas redes 

sociais, que lançou um desafio para os vereadores, de abrir mão de 50% de seus subsídios. Na 

ocasião, o edil lançou alguns desafios para o Prefeito: 1. Pagar o combustível de seu veículo 

particular, com o seu subsídio; abrir mão das diárias, para resolver assuntos fora do município; 2. 

Fazer a aquisição de alimentos e bebidas, para a subsistência dele e de sua família com o próprio 

recurso; 3. Devolver aos cofres do município, os valores que recebeu a partir de quando aumentou 

seu subsídio, no início de 2018; 4. Fazer reunião com a comissão especial desta Casa, e que traga 

as notas fiscais e o verdadeiro Plano de Ação de combate ao COVID-19, e ressaltou que, se o 

Prefeito cumprir esses desafios, o senhor vereador José Alessandro dispensará totalmente o 

subsídio de vereador. Ele solicitou ainda, a Secretaria Municipal de Saúde que fossem realizados 

os testes rápidos nos membros dessa comissão, que estarão realizando diligências frequentes nas 

barreiras sanitárias e em vários locais do município.  O Edil comentou que, o Prefeito tem 

bloqueado as pessoas em suas redes sociais, porque ele não gosta de ouvir críticas ou 

questionamentos. Ele disse ainda que, na última sessão, houve a exposição de pontos de vista 

diferentes sobre o reajuste dos vereadores, e destacou que não quis ofender o senhor vereador 

Edson, por ele ser evangélico, e ressaltou que, o colega o interpretou mal. Ele declarou que se 

sentiu ofendido, quando o senhor vereador Edson afirmou que, 'as palavras dele foram jogadas ao 

vento', ressaltou que, não tira nenhuma vírgula, de tudo que disse sobre o senhor vereador José 

Raimundo, e quer continuar sendo amigo dele. E concluiu dizendo que, é uma pessoa livre, e que 

não baixa a cabeça para ninguém, independente de quem esteja no poder, se for eleito para o 

próximo mandato continuará servindo ao povo que o elegeu. E, por não haver outros oradores 

inscritos para o Grande Expediente, ou matérias para serem discutidas ou votadas na Ordem do 
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Dia, ou edis para se manifestar nas Considerações Finais, o senhor Presidente declarou por 

encerrada a Sessão, ficando todos convocados para no dia quatro de junho, 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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