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Ata da Vigésima Sexta Sessão Ordinária do ano de dois mil e vinte, realizada em nove de julho, 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: Edson 

de Jesus Reis Santos (Primeiro Secretário), José Alessandro Santana Farias (Segundo Secretário), 

Amaury Batista Freire, Emílio de Jesus Souza, Gilson Santos do Rosário, Josefa Délia Félix dos Reis e 

Pedro de Jesus Santos. Em seguida, foram apresentadas as seguintes proposições: Requerimento 13/2020 

- A Secretaria Municipal de Saúde encaminhar a esta Casa Legislativa: 1. Relação das pessoas que 

trabalham ou trabalharam no combate e enfrentamento à Covid-19, com a cópia dos contratos; 2. Cópia dos 

contratos e processos de pagamentos de todos os gastos relacionados à Covid-19, material de consumo, 

termômetro, álcool em gel, barracas e toldos, grades e afins; 3. Cópia do contrato da empresa que fez a 

dedetização das ruas, de autoria da Comissão Especial COVID-19; Requerimento 14/2020 -Ao Governo 

Municipal, que encaminhe a esta Casa Legislativa: 1.A relação de todos os imóveis locados por esta 

municipalidade, acompanhada do termo contratual e do objetivo das contratações; Indicação 049/2020 - 

Ao Governo Municipal, propondo o que segue, conforme anseio da comunidade: 1. Limpeza geral no 

prédio da antiga  Escola Municipal da comunidade Cedro, onde atualmente serve para atendimento médico 

e reunião da Associação Comunitária, daquela comunidade; 2.Pavimentação da via pública ao lado da 

Igreja do Povoado Ladeira do Tanquinho; 3.Colocação de cascalho na estrada vicinal que dá acesso a 

comunidade Borroções; 4.Serviço de limpeza na rede de esgoto do Povoado Ladeira do Tanquinho (dentro 

do campo de futebol); 5.Pavimentação da praça da Igreja da comunidade Malhada Grande; 6. 

Pavimentação da praça da Igreja da comunidade Cacimba Nova;7. Pavimentação da praça da comunidade 

Cacimba Nova, nas proximidades da Associação Esperança e do Bar de Lôro; 8. Pavimentação da Praça da 

Igreja da comunidade Lagoa do Mandacaru e rua em frente da Escola Municipal João Rabelo do Rosário, 

ambas de autoria do senhor vereador José Alessandro Santana Farias; Indicação 050/2020 - Ao DER/SE, 

solicitando o que segue, em atendimento ao clamor dos moradores da Comunidade Recanto: 1.Construção 

de redutor de velocidade na Comunidade RECANTO, nas proximidades da Igreja Católica, da referida 

localidade, de autoria do senhor vereador Pedro de Jesus Santos; Indicação 051/2020  - Ao Governo 

Municipal, solicitando o que segue: a) Reforma do Barracão Cultural; b) Articulação com o Governo 

Estadual, para a reforma do Ginásio de Esporte Porfírio Vieira da Silva, de autoria do senhor vereador 

Edson de Jesus Reis Santos; Indicação 052/2020  - Ao Governo Municipal, solicitando o que segue: a) 

Providências emergenciais voltadas para a melhoria da urbanização das ruas e praças públicas da sede 

desta municipalidade, no sentido de  revitalizar toda a iluminação pública, capina (limpeza geral), 

reposição de paralelepípedo e recapeamento asfáltico, de autoria da senhora vereadora Josefa Délia Félix 

dos Reis. No Grande Expediente, o senhor vereador Pedro de Jesus Santos solidarizou-se com as famílias 

das vítimas da COVID-19, e destacou que infelizmente as pessoas não estão acreditando na doença, mas os 

dados demonstram que, é um problema muito grave, e é necessário continuar tomando as precauções 

necessárias, para que o número de mortes não seja tão alto, como os especialistas preveem. Ele afirmou 

que, esta Casa através da Comissão Especial tem constantemente solicitado ao Governo Municipal, 

respostas sobre as ações de combate a COVID-19, mas infelizmente não tem sido atendida, no que se 

refere às documentações solicitadas, e por este motivo a Comissão tem feito diversas críticas nas sessões, e 

tomará as providências cabíveis, em outros órgãos de controle. Ele destacou que, ficou muito constrangido 
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e estarrecido com a resposta que o senhor vereador José Alessandro obteve da Secretária Municipal de 

Saúde, em relação ao número de pessoas contratadas para o combate à COVID-19, dizendo que essas 

informações estão no Portal da Transparência, demonstrando má vontade de atender a solicitação da 

Câmara de Vereadores, e destacou que um órgão federal, recentemente parabenizou o município pelas 

medidas tomadas contra o COVID-19, e destacou que não custava nada o Poder Executivo prestar as 

informações ao Poder Legislativo. O edil comentou que, todas as medidas de prevenção e de 

distanciamento estão sendo tomadas pelos vereadores dentro e fora da Câmara Municipal e, pede que as 

pessoas continuem se prevenindo, através da utilização de máscaras, álcool gel, distanciamento social entre 

outras. O edil falou ainda sobre o adiamento das eleições, para 15 de novembro, e espera que até lá, o 

Brasil tenha vencido a COVID-19. Na oportunidade, o edil falou sobre a movimentação política, que os 

pré-candidatos a algum cargo eletivo estão se apresentando, e destacou que apoia a senhora Edna Dória, 

para o cargo de Prefeita, e tem notado que, a população está sendo bem receptiva com ela, e essa ideia está 

se robustecendo, e tem grandes chances de lograr êxito nas eleições. Ele declarou perceber que se 

formaram três grupos de oposição ao atual governo, e isto é sinal de que as pessoas não estão satisfeitas 

com a atual gestão. Ele refletiu que, esses três grupos precisam ter o discernimento e a capacidade de 

articular entre si, para ficarem cada vez mais fortes, e salientou que, a Câmara de Vereadores sempre 

aceitou muito tranquilamente o resultado da última eleição para Prefeito, pois compreende que o povo é 

soberano e acreditou que o candidato Iggor era a mudança que Poço Verde precisava na época, mas 

atualmente a realidade é outra, e o povo decidirá se ele continuará ou não no Poder Executivo. Ele 

comentou que, o Grupo Boca Preta tem um legado muito positivo no município de Poço Verde, que 

cresceu social e economicamente de forma exponencial, e certamente é por este motivo que, tem uma 

grande força política, tanto que, colegas como o vereador Gilson, que caminhou mais de trinta anos junto, 

tem grande respeito e estima, pelo grupo, apesar de em certo momento ter se distanciado. Concluiu dizendo 

que, continuará lutando para o desenvolvimento do município de Poço Verde, pensando na melhoria da 

qualidade de vida da população. Em seguida, o senhor vereador Edson de Jesus Reis Santos falou sobre o 

crescimento do número de casos de COVID-19 em Poço Verde e reforçou a importância de mantermos as 

medidas de prevenção. O edil comentou ainda, que um parente dele testou positivo para a COVID-19, e 

passou toda a quarentena em casa, sem receber qualquer ligação ou acompanhamento da Secretaria 

Municipal de Saúde.  O edil disse ainda, que alguns profissionais de saúde concursados estão ficando a 

maior parte do tempo ociosos, porque não há serviço para eles fazerem, e acabam se aglomerando nas salas 

da Clínica de Saúde da Família, e destacou que essas pessoas poderiam estar auxiliando ao Combate a 

COVID-19, e o município não precisaria contratar tantas pessoas, para fazer esse serviço. E mais, 

comentou que, os odontólogos e auxiliares que trabalham manuseando a boca de pacientes, não têm os 

EPI’s necessários, para que sintam segurança no desempenho de suas atividades, e apelou para o Poder 

Executivo solucionar essa situação. O edil comentou que, os profissionais de saúde precisam dos EPI'S, 

para se protegerem, haja vista que estão na linha de frente de combate a COVID-19.  Ele comentou que, os 

vereadores têm sido destratados pela gestão, pois não têm obtido qualquer resposta sobre as demandas da 

população, que encaminharam para o Poder Executivo. Ele afirmou que, em breve visitará as unidades de 

saúde, apesar de infelizmente ser tratado de forma grosseira, pelas pessoas que trabalham nesses locais, por 

acharem que os vereadores vão criar conflito e confusão, e explicou que, essa ação faz parte do conjunto de 

funções dos vereadores.  Na ocasião, ele falou sobre a distribuição dos kits de merenda escolar, que até o 
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momento não foram entregues, apesar de haver vários empenhos no portal da Transparência, e destacou 

que é uma alimentação aliviará as dificuldades que, muitas pessoas têm passado. Ele comentou que, o 

Prefeito tem dito nas suas redes sociais, que tem pago os servidores em dia, mas lembrou que ele não está 

pagando o PMAQ, aos profissionais de saúde há vários meses, e também não tem pago  insalubridade aos 

profissionais da limpeza, que estão trabalhando diuturnamente, para atender a população. O edil comentou 

que, o grupo que faz parte está elaborando um Plano de Governo que contemple a população, que traga 

soluções para os problemas do município, e a sua pré-candidata fará de Poço Verde uma nova cidade, com 

a força e a experiência de quem já ocupou o cargo e com o apoio massivo da população, que está cansada 

de promessas não cumpridas. Ele comentou que, estão se apresentando vários pré-candidatos a prefeito, e 

se todas se concretizarem até o fim, haverá quatro candidatos a Prefeito no município, sendo três de 

oposição, um feito inédito e que entrará para a história do município demonstrando que, as pessoas estão 

insatisfeitas com o governo atual, e isso é notório quando aborta as pessoas pelas ruas da cidade. Por 

conseguinte, o senhor vereador José Alessandro Santana Farias parabenizou os aniversariantes nesta data, 

em especial o senhor Evanildo Ribeiro, que completou idade no dia de hoje. O edil falou sobre o trabalho 

quer a Comissão Especial vem fazendo, e destacou que estão se reunindo, apresentando indicações, 

Requerimentos e tudo que está ao alcance do Poder Legislativo, que sonega os documentos solicitados ao 

Poder Executivo, como também a participação dos vereadores no combate a COVID-19, com a discussão 

de ideias. E mais, relatou que a própria Secretária Municipal de Saúde desrespeita aos vereadores, 

respondendo um ofício, dizendo que tudo que foi solicitado por esta comissão, está disponível no Portal da 

Transparência, mas não é verdade, pois a comissão solicitou que, fossem encaminhadas as notas fiscais do 

que foi adquirido para o combate à Pandemia, entre outras informações que, não estão no Portal, 

esclarecendo o que a população quer saber. Ele comentou que, não teme que seu contracheque seja 

exposto, pois estudou e trabalhou bastante, para receber os seus vencimentos, enquanto o Prefeito, ninguém 

sabe onde estudou ou trabalhou, e é um menino mimado, que nunca trabalhou, e que está tentando 

dificultar a vida das pessoas que trabalham de fato, e está utilizando a Pandemia como cabide de empregos, 

com objetivo de obter votos para as próximas eleições, principalmente das pessoas, que por ventura 

começam a criticar o Prefeito. Ele comentou ainda, que tem muita gente fazendo visitas políticas, mas a 

candidata não está indo, e curiosamente quem está indo é seu esposo. E mais, disse ao seu pré-candidato 

Roberto Barracão, que se ele for eleito e fizer mau feitos vai criticá-lo, como tem feito com o atual Prefeito.  

Na ocasião, o edil falou sobre a assistência de saúde, que está péssima, citou exemplo de um idoso que se 

acidentou em sua casa, e necessita de um atendimento através do Programa Melhor em Casa, que 

infelizmente não existe mais. E mais, comentou que a família Oliveira está pensando que é dona do 

município, e estão oferecendo empregos, com o pretexto de construir um shopping na cidade, ele pediu que 

as pessoas acordassem e ficassem atentas para estas pessoas, e também para aqueles vereadores que, 

ficaram o tempo todo calados, mantendo os empregos de seus familiares, e agora estão aparecendo nas 

pesquisas nas primeiras colocações, e lembrou que, quem manda na cidade é o povo, e afirmou que este 

ano será o ano da verdadeira mudança, de colocar no Poder, as pessoas que querem uma Poço Verde com 

mais humanidade e honestidade.  E, por não haver outros edis inscritos para o Grande Expediente, deu-se 

início à Ordem do Dia. Na Ordem do Dia foi submetido em votação, o 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 
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virtude das medidas protetiva a Covid-19. Durante as discussões o senhor vereador Edson de Jesus Reis 

Santos justificou o seu requerimento, e falou sobre a importância do Presidente da CDL comparecer a esta 

Casa, para demonstrar para a sociedade, o impacto que essa Pandemia e, as medidas restritivas estão 

causando no comércio e pediu a colaboração de todos para a aprovação da referida matéria. Após as 

discussões, o referido Requerimento 011/2020 foi colocado em votação, obtendo como resultado: 

APROVAÇÃO POR UNANIMIDADE EM ÚNICA VOTAÇÃO. Em seguida, foi colocado em 

discussão o Requerimento 13/2020 - A Secretaria Municipal de Saúde encaminhar a esta Casa Legislativa: 

1. Relação das pessoas que trabalham ou trabalharam no combate e enfrentamento à Covid-19, com a cópia 

dos contratos; 2. Cópia dos contratos e processos de pagamentos de todos os gastos relacionados à Covid-

19, material de consumo, termômetro, álcool em gel, barracas e toldos, grades e afins; 3. Cópia do contrato 

da empresa que fez a dedetização das ruas.  Na oportunidade, o senhor vereador José Alessandro Santana 

Farias justificou a matéria, que solicita que o Poder Executivo traga as informações solicitadas, para que a 

comissão possa fiscalizar de maneira correta, as ações do município, e ficou estarrecido com a resposta que 

obteve da Secretária Municipal de Saúde, quando protocolou os ofícios. Ele disse ainda, que algumas 

pessoas que foram contratadas para auxiliar nas ações de combate a COVID-19, estão a dois meses sem 

receber, e inclusive já testaram positivo para a doença. Em seguida, o senhor vereador Amaury Batista 

Freire comentou que, o senhor vereador José Alessandro não está falando a verdade, e destacou que se as 

informações solicitadas não estão no Portal da Transparência, que ele procure o Tribunal de Contas e o 

Ministério Público Federal, que até parabenizou o Prefeito através de ofício, pelas ações que tem realizado, 

no combate à COVID-19, e para ele, os colegas estão só estão criticando, porque estão sentindo 

incomodados com o bom trabalho que o Prefeito vem desenvolvendo. Depois, a senhora vereadora Josefa 

Délia Félix dos Reis indagou ao colega Amaury, por que o Prefeito encaminha as documentações de 

contas para os órgãos federais, e não encaminha para esta Casa? E se a gestão foi elogiada por esses 

órgãos, o Poder Legislativo, poderá fazê-lo também, se ele encaminhar os documentos solicitados. O 

senhor vereador Gilson Santos do Rosário comentou que, a comissão especial foi criada com o objetivo 

exclusivo de prestar contas para a sociedade sobre as ações de combate a COVID-19, pois as pessoas 

comumente têm o hábito de dizer que, os vereadores não fazem nada, e na ocasião de sua criação foi 

disponibilizada a participação de qualquer membro deste Poder, seja de situação ou oposição.  Ele destacou 

que, se sente envergonhado de não poder mostrar para os poçoverdenses, o que foi encaminhado ao 

Ministério Público, porque o Governo Municipal não enviou a esta Casa. Ele disse ainda, que espera que a 

prestação de contas esteja correta, que os recursos tenham sido bem aplicados, e se estiverem certamente 

parabenizará o Prefeito, e ressaltou que, se o Prefeito tivesse compromisso com o Poder Legislativo não 

haveria necessidade de apresentação de requerimentos. Em seguida, o senhor vereador Pedro de Jesus 

Santos comentou que, o Poder Legislativo tem que ser respeitado, e o vereador que achar correto o Prefeito 

não enviar documentos solicitados por esta Casa, está agindo errônea e equivocadamente, pois os edis 

representam uma instituição que representa o povo, e não os interesses de grupo político. Os vereadores 

estão solicitando o que é de direito, farão as devidas análises nos documentos, e se estiverem dentro da 

legalidade farão as devidas congratulações, e ressaltou que, o que se pretende é demonstrar as informações 

para a população, e ainda demonstrar que o Poder Legislativo é atuante, e os vereadores estão fazendo o 

papel para o qual foram eleitos. Ele comentou ainda, que para ele, todos os investimentos que foram feitos 

para a COVID-19, que tiveram eficácia são válidos, e não está incomodado com as ações do Prefeito, 
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apenas quer saber se está fazendo o que é correto, independente de que lado seja.  Continuando, o senhor 

vereador Amaury comentou que, o Prefeito vai encaminhar o que está sendo solicitado no momento 

oportuno, e destacou que as prestações de contas quadrimestrais estão sendo encaminhadas para esta Casa, 

mas os vereadores estão se sentindo incomodados com o bom desempenho do Prefeito. Ainda nas 

discussões, a senhora vereadora Délia comentou que, para que os vereadores possam elogiar o Prefeito é 

necessário ter a documentação em mãos, caso contrário é impossível. Por outro lado, o senhor vereador 

Gilson afirmou que, o povo é soberano e responsável pelos representantes que elege, e é importante que 

observem o que estão fazendo pelo povo. Ele disse ainda, que se os edis estão cobrando as informações, é 

porque não estão no portal da Transparência, e desafiou o senhor vereador Amaury a trazer as informações 

solicitadas. Em seguida, o senhor vereador José Alessandro indagou de forma retórica se o colega Amaury 

sabe responder os questionamentos feitos no requerimento que está sendo discutido, e destacou que o 

colega tenta colocar outras situações, para justificar a ausência de resposta do Poder Executivo, mas 

salientou que ele vai se arrepender desse tipo de atitude, porque o povo está observando tudo isso. Ele disse 

ainda, que ouviu boatos de que, o Prefeito está roubando o dinheiro da COVID-19 e os vereadores estão 

ajudando-o, ele respondeu que, nenhum vereador está fazendo isso, ao contrário, estão tentando mostrar 

para a sociedade onde está sendo investido o recurso. Ele ressaltou que, o colega Amaury poderia estar 

fazendo parte da Comissão Especial, já que tem experiência na área da saúde, mas se negou a participar do 

sorteio. Por conseguinte, o senhor vereador Edson de Jesus comentou que, o requerimento é de suma 

importância, e afirmou que de fato existem dados no Portal da Transparência, mas são informações 

incompletas e genéricas, e não acredita que tenha sido a Secretária tenha redigido o ofício com a resposta 

que foi encaminhada para esta Casa. Ele destacou que, espera que a administração seja mais transparente, e 

que atenda aos requerimentos que são encaminhados ao Poder Executivo. Depois, o Requerimento 

013/2020 foi submetido em votação, obtendo como resultado: APROVAÇÃO COM PLACAR DE 07 

(SETE) VOTOS E 01 (UMA) ABSTENÇÃO DO SENHOR VEREADOR AMAURY EM ÚNICA 

VOTAÇÃO. Em Seguida, Requerimento 014/2020- Ao Governo Municipal, que encaminhe a esta Casa 

Legislativa: 1.A relação de todos os imóveis locados por esta municipalidade, acompanhada do termo 

contratual e do objetivo das contratações foi colocado em discussão, na qual o senhor vereador José 

Alessandro justificou o requerimento de sua autoria, solicitando a relação de imóveis alugados pelo 

Município, e pede que os vereadores da situação também votem no requerimento, e que mostrem que estão 

a favor do povo e não do Prefeito. Após as discussões, o Requerimento 014/2020 foi submetido em 

votação, obtendo como resultado: APROVAÇÃO COM PLACAR DE 07 (SETE) VOTOS E 01 (UMA) 

ABSTENÇÃO DO SENHOR VEREADOR AMAURY EM ÚNICA VOTAÇÃO. E, por não haver 

outras matérias para serem discutidas ou votadas na deu-se início as Considerações Finais. Nas 

Considerações Finais, o senhor vereador José Alessandro Santana Farias comentou que, é lamentável 

que o colega Amaury tenha se oposto aos requerimentos votados nesta noite e, destacou que antes tinha 

uma grande admiração pelo colega, mas atualmente o despreza como vereador, haja vista que ele não está a 

favor do povo, apenas bajulando do Prefeito. Lamentou também que, alguns colegas não se importam com 

as mazelas do município, para defender o Prefeito. O edil elencou diversos serviços que necessitam ser 

feitos na sede e nos povoados, como manutenção e ampliação de rede de esgotos, pavimentação de ruas, 

entre outras benfeitorias.  Ele disse ainda, que solicitou que a Secretária Municipal de Cultura compareça a 

esta Casa, para esclarecer como serão aplicados R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), que o 
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município recebeu para utilizar na área da Cultura. Disse ainda que, o município receberá mais de R$ 500 

mil reais, para o cultivo de horta medicinal, e acompanhará de perto, como esse recurso será aplicado.  O 

edil concluiu pedindo que o Prefeito pague o Piso dos Professores e, pare de ficar tirando fotos com chapéu 

de palha, dizendo que está trabalhando, o que é uma inverdade. Depois, o senhor vereador Amaury pediu 

que, o colega o respeitasse, que não utilizasse palavras de baixo calão contra ele, pois ele sempre o 

respeitou e exige que ele faça o mesmo, ele também pediu que o colega não misturasse a vida pessoal com 

a Casa Legislativa, haja vista que isso não é cabível. Ele comentou que, ficou ofendido com as palavras do 

colega Gilson, que colocou em xeque a sua reputação, e pediu que ele também o respeitasse mutuamente. 

O edil comentou que, foi eleito pelo povo, que representa com muito orgulho, e não está nesta Casa para 

bajular o Prefeito, mas não vai ficar o tempo todo criticando o governo, pois a seu ver está tentando acertar. 

E mais, comentou que, infelizmente está havendo perseguição contra ele, haja vista que não pode se 

inscrever no Grande Expediente e o Presidente da Sessão interrompeu a sua fala por diversas vezes, 

enquanto permitia outros vereadores excederem o tempo de discurso, mas ficará atento a isso, e tomará as 

providências cabíveis. Depois, o senhor vereador Gilson do Rosário comentou que, é um homem que 

assume o que diz, que não esconde que fez parte do agrupamento do ex-prefeito Antônio Dória, como 

também do agrupamento do atual Prefeito, e saiu do mesmo, porque estava havendo divergências no 

alinhamento político entre eles. Disse ainda, que espera que o senhor vereador Amaury assuma o que disse, 

logo que deixou o cargo de Secretário Municipal de Saúde, que grande parte dos recursos encaminhados 

pelo Governo Federal para a aquisição de medicamentos, não era utilizada com essa finalidade, inclusive a 

empresa que ganhava a licitação não era idônea, tanto que o seu proprietário foi preso, em uma operação na 

cidade de Laranjeiras. Ele pediu ainda, que o Prefeito possa melhorar as ações de combate a COVID-19, 

agradeceu pelo atendimento da Indicação oriunda desta Casa, sugerindo a aquisição de termômetros 

digitais, para monitorar a população e a retirada das barreiras físicas do centro da cidade. Ele pediu que as 

pessoas não relaxem nas medidas de proteção, pois infelizmente o número de casos de COVID-19 está 

aumentando muito rapidamente, e as previsões dos especialistas são muito alarmantes e pessimistas quanto 

ao número de mortes, haja vista que não há vagas nos hospitais de Sergipe. Por conseguinte, a senhora 

vereadora Josefa Délia falou sobre a Indicação de sua autoria, solicitando providências emergenciais 

voltadas para a melhoria da urbanização das ruas e praças públicas da sede desta municipalidade, no 

sentido de revitalizar toda a iluminação pública, capina (limpeza geral), reposição de paralelepípedo e 

recapeamento asfáltico, haja vista que estes locais estão numa situação de abandono. Depois, o senhor 

vereador Pedro de Jesus falou sobre a Indicação de sua autoria, solicitando ao DER/SE a construção de 

redutor de velocidade na Comunidade Recanto, nas proximidades da Igreja Católica, da referida localidade, 

aproveitando que, está ocorrendo a operação Tapa buracos próximo aquela região. Ele disse ainda, que 

muito cuidadosamente, com as medidas de proteção e de forma pontual a senhora Edna Dória acompanha 

seu esposo, nas visitas que faz, e relembrou o legado, que o seu marido deixou para o município de Poço 

Verde, e tem sido muito bem recebida pela comunidade, sendo uma ótima pré-candidata, para concorrer ao 

cargo majoritário do município. O edil pediu ainda, que o colega Amaury como representante do Poder 

Executivo trouxesse as informações solicitadas pelos vereadores, em relação a Gestão Municipal, para 

esclarecer os fatos e enriquecer o debate nesta Casa.  Ele ressaltou que, o Governo Municipal não tem 

tratado o Poder Legislativo com o respeito que merece, e as peças instrumentais não estão surtindo o efeito 

esperado. Ele pediu ainda, que a gestão municipal demonstre com mais transparência as ações de combate 
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a COVID-19, e pediu que as pessoas continuem cuidando da saúde e se protegendo contra o vírus. Por fim, 

ele propôs que, não haja recesso para o Poder Legislativo, enquanto o Prefeito não encaminhasse os 

Projetos de atualização do Piso do Magistério e o reajuste dos servidores município.  A seguir, o senhor 

vereador Edson de Jesus justificou a Indicação de sua autoria ao Governo Municipal, solicitando a 

reforma do Barracão Cultural e articulação com o Governo Estadual, para a reforma do Ginásio de Esporte 

Porfírio Vieira da Silva. Ele comentou que, o município aluga muitos imóveis para instalar seus órgãos 

municipais, e o Barracão Cultural poderia abrigar vários órgãos, assim economizaria muitos recursos 

financeiros, gastos com alugueis. O edil pediu ainda que, durante seus discursos, os colegas se respeitassem 

e que ponderassem em suas palavras, haja vista que, apesar do calor da emoção, existe um código de ética 

nesta Casa, que precisa ser seguido. Ele disse ainda, que o senhor vereador Gilson apresentou uma 

denúncia grave contra a gestão, com indícios de corrupção, e que precisa ser apurada, quiçá com a 

instalação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito. E, por não haver outras 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 dezesseis de julho, 

realizarem a próxima Sessão Ordinária, às dezenove horas, e para constar eu, vereador Edson de Jesus 

Reis Santos lavrou o presente Ata e abaixo subscrevo. 

Plenário da Câmara Municipal de Poço Verde, nove de julho de 2020. 
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