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Ata da Vigésima Primeira Sessão Ordinária do ano de dois mil e vinte, realizada em quatro de 

junho, às dezenove horas, no Plenário da Câmara Municipal de Poço Verde, onde se fizeram 

presentes sob a Presidência Interina do senhor vereador José Raimundo de Jesus Sousa, os 

senhores vereadores: José Alessandro Santana Farias (Segundo Secretário), Amaury Batista 

Freire, Emílio de Jesus Souza e Gilson Santos do Rosário. Em seguida, foram apresentadas a 

seguinte proposição: Indicação 039/2020 - Ao excelentíssimo senhor Prefeito Everaldo Iggor 

Santana de Oliveira, Prefeito desta municipalidade, sugerindo o que segue:  1. Providências junto a 

Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, voltadas para a construção de praça e pavimentação 

pública na comunidade Cachorro Morto; 2. Providências junto a Secretaria Municipal de Obras e 

Urbanismo, voltadas para a pavimentação pública na comunidade Mimoso, de autoria do senhor 

vereador Emílio de Jesus Souza. No Grande Expediente, o senhor vereador José Alessandro 

Santana Farias, falou sobre a situação das estradas vicinais existentes no município, e das cobranças 

que a população tem feito, para que seja feita a manutenção dessas estradas nesse período. No 

entanto, ele afirmou que, realizar obras neste período chuvoso é muito complicado, e considera 

desperdício de dinheiro. O edil lamentou que, o Prefeito tem dito nas suas transmissões ao vivo, pelas 

redes sociais, que os vereadores da oposição não estão deixando ele trabalhar, e destacou que ele está 

faltando com a verdade. Ele disse ainda, que os vereadores requerem que o Prefeito apresentasse para 

a sociedade, o que tem sido feito com os recursos para combater a COVID-19. O edil destacou que, a 

Comissão Especial criada por esta Casa, tem buscado a todo momento trazer essas informações, 

através de ofícios e requerimentos, mas está de mãos atadas, haja vista que, o Poder Executivo tem 

dificultado o acesso a tais dados. Na oportunidade, o parlamentar falou sobre a questão do esgoto no 

fundo da garagem do município não foi resolvida, e o que parece é que o muro está sendo feito para 

esconder aquele problema. Ele disse ainda, que apesar das dificuldades que têm sido impostas, os 

vereadores não deixarão de fazer a fiscalização, porque é uma função inerente aos vereadores. O edil 

afirmou que, realizou várias visitas nas escolas municipais, e destacou que, a melhor reforma 

realizada pelo município, foi feita na Escola Municipal Veridiano Zacarias de Oliveira, e parabenizou 

o Poder Executivo, e, acrescentou o orador que os moradores da comunidade do Tabuleirinho 

pediram-lhe que colocasse Indicação, solicitando a poda das árvores da Praça daquela Comunidade, 

bem como a melhoria da iluminação daquele espaço público, além da remoção do disjuntor que 

acende as luzes da referida Praça, que está muito baixa, e qualquer pessoa pode acessá-lo, inclusive 

crianças. E mais, pediu que o Prefeito fizesse uma visita à comunidade Ladeira do Junco, no período 

da tarde, para ver como é dificultoso passar pela estrada, que está intransitável, o que o levou durante 

ida aquela comunidade, a passar por caminhos alternativos, para chegar ao destino, aumentando o 

tempo de viagem. Ele desafiou o Prefeito a fazer o mesmo percurso, com o veículo dele, e ver de 

perto essa e outras situações que tem ocorrido no município, pois o Prefeito está preocupado apenas 

com a COVID-19. O senhor vereador José Alessandro chamou a atenção para uma informação de 

que, a morte de um senhor que sofria com  câncer há alguns anos, foi colocada como COVID-19, 

mas relatou que, os familiares e cuidadores deste idoso, testaram negativos para a doença, e pediu 

que a gestão tivesse responsabilidade, com as informações que colocam para a sociedade, para que 

não haja mais pânico do que o existente. Chamou a atenção ainda, para o silêncio do Prefeito, em 

relação ao reajuste salarial dos servidores públicos, e desafiou ao Chefe do Poder Executivo a reunir-

se com os servidores para negociar o que é lei, e de direito, daqueles que tanto fazem pelo nosso 

município. Em seguida, o senhor vereador Gilson Santos do Rosário parabenizou a senhora 
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vereadora Damares, a mãe do Presidente da Casa e o filho do senhor vereador Edson, pela passagem 

natalícia, desejou-lhes felicidades e que Deus Proteja a todos nós. O edil falou sobre o atendimento 

da Indicação desta Casa, solicitando ao Poder Executivo a aquisição de termômetros infravermelhos, 

para o combate a COVID-19. Ele chamou a atenção, de que no início haviam diversas barreiras 

sanitárias em pontos estratégicos do município, mas atualmente só estamos visualizando essas 

barreiras sanitárias na rodovia de acesso a cidade de Simão Dias. Ele disse ainda, que, acredita que as 

grades nas principais ruas da cidade, não surtiram muito efeito no combate à COVID-19, pois o 

número de pessoas circulando nas ruas ainda é muito grande, e mais produtivo seria se os recursos 

gastos com o aluguel fossem utilizados, para a aquisição de teste para detectar a COVID-19 e 

distribuição de máscaras para a comunidade. Ele lembrou que, o Comitê de Gestão de Crise, até o 

momento não convidou os vereadores para qualquer reunião, apesar dos vários ofícios encaminhados 

e protocolados pelo Poder Legislativo. O parlamentar chamou a atenção, para o fato de que, todos os 

membros deste comitê fazerem parte do Poder Executivo, e afirmou que, nem a CDL, nem a Câmara 

de Vereadores, nem qualquer outra entidade ou associação tem representação no referido comitê. E 

mais, comentou que, o Poder Público precisa começar a flexibilizar a reabertura do comércio com 

restrições, e defendeu que sejam realizadas fiscalizações nos estabelecimentos pelas autoridades do 

município, para que não haja aglomerações, inclusive no transporte coletivo de passageiros e nos 

supermercados, que mesmo com a pandemia continuam lotados de pessoas. Continuando, o senhor 

vereador declarou que, a Administração Municipal tem esquecido os outros problemas existentes no 

município, e relatou que alguns munícipes que necessitam de medicação de alto custo, denunciaram 

que, o município não está disponibilizando veículo, para que eles possam   buscar esses 

medicamentos em Aracaju, pois essas pessoas não têm condições de se deslocarem até o local de 

distribuição para buscar. Ele falou ainda sobre o Projeto de Lei 998/2020, que trata da autorização do 

Governo Municipal para o fechamento em definitivo do trecho de rua para ampliação e uso exclusivo 

da Escola Municipal Governador Antônio Carlos Valadares, e sugeriu que esse fechamento seja 

realizado na antiga entrada do colégio, local de pouca movimentação de veículos, pois naquela escola 

frequentam muitas crianças. Ele explicou que, na próxima sessão apresentará uma Indicação para 

que, o Governo Municipal realize a limpeza e manutenção da Rua Josefa Rocha Dória, que está 

repleta de mato e buracos. Ele afirmou ainda, que segundo os pais dos alunos, o Governo Municipal 

apesar da suspensão das aulas ter ocorrido há quase três meses, distribuiu apenas uma vez, as cestas 

com a alimentação escolar. O edil falou sobre o caso de um munícipe, que reside no povoado Rio 

Real, e que sofre com fortes dores de cabeça, em decorrência de um caroço, mas não está 

conseguindo atendimento de saúde, em decorrência das restrições em relação a COVID-19. O edil 

pediu que, os colegas se reúnam para ajudar este cidadão, que não consegue dormir, por conta do 

problema de saúde. O senhor vereador Gilson falou também sobre as péssimas condições da rodovia 

que liga Poço Verde a Simão Dias, e destacou que o deputado Zezinho Guimarães solicitou mais uma 

vez ao DER, a reforma dessa rodovia. Ele relembrou que, existe um Projeto de Lei nesta Casa, para 

que a Câmara Municipal autorize o Poder Executivo doar área, para que a cooperativa de reciclagem 

realize a separação do material, e destacou que, é necessário saber se a reciclagem de lixo vai atingir 

os moradores da região, onde se instalará o galpão, e solicitou que a Secretaria da Casa redija um 

Requerimento solicitando que, o Presidente da Cooperativa compareça a esta Casa, para esclarecer 

este assunto. Na oportunidade, o senhor vereador Gilson comentou que, os moradores da comunidade 

Lagoa do Junco, infelizmente está desassistida, apesar do Deputado João Daniel ter encaminhado 
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ambulância para a comunidade, infelizmente não está sendo utilizada em seu benefício e, disse ainda 

que, também por intermédio da articulação do deputado, em breve será realizada a pavimentação de 

ruas, com recursos da Codevasf nos povoados Tabuleirinho, Cacimba Nova e Recanto. Por 

conseguinte, o senhor vereador José Raimundo de Jesus Souza comentou que, o Prefeito municipal 

declarou em suas  redes sociais que, o idoso residente no povoado Rio Real,  que faleceu 

recentemente sofria há algum tempo com um câncer, mesmo assim o Prefeito divulgou que a causa 

da morte foi o coronavírus, mas nenhuma outra pessoa da família, que tinha contato ou cuidava dele 

testou positivo para a doença, e tem dúvidas se estes exames estão sendo feitos de forma correta, pois 

a família do idoso ficou revoltada com essa informação, que só foi divulgada alguns dias após o 

sepultamento do idoso. Na oportunidade, o edil comentou que, se solidariza com os servidores do 

município, em especial os professores, que precisam receber os seus direitos. E, por não haver outros 

oradores para se manifestarem no Grande Expediente, ou matérias para serem discutidas deu-se 

início à Ordem do Dia, deu-se início às Considerações Finais. Nas Considerações Finais, o senhor 

vereador Gilson Santos do Rosário falou aos professores que,  a Câmara de Vereadores sempre 

apoiou as lutas deles e sempre foi favorável aos projetos que beneficiassem a categoria, inclusive 

contribuiu com a aprovação do Plano de Carreira do Magistério, e se solidariza com os profissionais 

da educação, pede ainda,  que o Prefeito esclareça se o município tem condições financeiras de 

conceder ou não o reajuste aos servidores, e concluiu agradecendo a todos que estão acompanhando a 

transmissão da sessão ao vivo. Em seguida, o senhor vereador José Alessandro Santana Farias leu a 

Resolução 001/2020, do Comitê Popular de enfrentamento e monitoramento ao Coronavírus, e 

elencou diversas medidas propostas pela comunidade, para a flexibilização e retomada das atividades 

comerciais e serviços no município de Poço Verde. Continuando, o senhor vereador falou sobre o 

ofício que encaminhou a Secretaria Municipal de Finanças, solicitando os empenhos, pagamentos e 

notas fiscais dos recursos que foram gastos no combate a COVID-19. Ele falou sobre a readequação 

da rede elétrica das escolas da rede estadual de ensino, em especial do Colégio Estadual Professor 

João de Oliveira, e destacou que houveram várias reuniões com professores, com os diretores da 

DRE, com o intuito de buscar melhorias para o município junto ao Governo do Estado, e que está 

ocorrendo agora.  Ele chamou a atenção da Secretária Municipal de Cultura, para o fato de que, 

alguns quadrilheiros estão passando por dificuldades e, pediu que ela intermediasse junto ao Poder 

Executivo alguma ajuda aos necessitados, pois pessoas da comunidade estão fazendo uma campanha 

para angariar alimentação para essas famílias. Na oportunidade, o edil parabenizou personalidades do 

município de Heliópolis e de Fátima, ambos no estado da Bahia, também parabenizou aos 

aniversariantes do dia, a senhora vereadora Damares, o filho do colega vereador Edson, a mãe do 

Presidente da Casa. Ele finalizou comentando que, o secretário municipal de Finanças afirmou que, 

está aguardando uma ordem judicial se concretizar para fazer a aquisição da alimentação escolar, 

para que seja feita a entrega aos pais dos alunos. Por outro lado, destacou que há divergências sobre o 

fechamento das ruas próximo a Escola Valadares, e a câmara precisa ouvir a comunidade, antes de 

tomar alguma decisão. Por conseguinte, o senhor vereador Amaury Batista Freire comentou que, os 

exames que não é o Prefeito que, coleta o material ou que dá o resultado dos exames, que detectam a 

COVID-19. Ele comentou que, de fato este paciente tinha alguns problemas de saúde, mas há quinze 

dias teve uma crise e foi hospitalizado, apresentando sintomas do coronavírus, e naquela ocasião foi 

coletado o material, para averiguação, e apesar de não querer ficar internado em Lagarto, foi trazido 

para sua casa e dias depois veio a falecer, antes do resultado do exame sair. Ele disse ainda, que as 
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pessoas ao invés de criticar, ou colocar em xeque a idoneidade dos exames, deveriam ser gratos, pois 

a maioria das pessoas que foram testadas, não estarem com a doença, apesar do contato próximo com 

este paciente. Já em relação a doação do terreno para a escola, sugeriu que fosse feita a doação do 

terreno de acesso a quadra poliesportiva. Ele afirmou ainda, que apesar das chuvas as estradas 

vicinais estão sendo reformadas, quando o clima permite que seja feita alguma benfeitoria, mas 

infelizmente a crítica é feita independente da ação ou da inercia do Poder Executivo.  Por fim, ele 

agradeceu aos profissionais da saúde, que estão na linha de frente no combate a pandemia e não 

medem esforços para ajudar aos pacientes, que necessitam de atendimento. Continuando, o senhor 

vereador Gilson do Rosário comentou que, de fato os resultados de exames para detectar a COVID-

19, feitos pela rede pública demoram, mas infelizmente por experiência própria, na rede particular 

está demorando muito mais, haja vista que ele fez o exame há quatro semanas, por ter tido contato 

com uma pessoa infectada, e até o momento não recebeu o resultado. Ele parabenizou a comunidade, 

pela iniciativa de formalizar um comitê, para agir em relação ao COVID-19, e comentou que a 

câmara está disponível para ajudar a melhorar a qualidade de vida dos poçoverdenses. Por fim, o 

senhor vereador José Raimundo disse que, sempre busca expressar sua opinião própria, sem 

interferência de ninguém, pois não deve a cabeça a nenhum político, ao contrário do colega Amaury, 

e destacou que, depende apenas a família tomar as providências, que acharem necessárias, em relação 

ao caso do idoso. 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 

dez 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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