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Ata da Terceira Sessão Extraordinária do ano de dois mil e vinte, realizada em sete de maio, às vinte 

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), Amaury Batista Freire, Damares Vieira Cavalcanti, Emílio de Jesus 

Souza,  Gilson Santos do Rosário e Pedro de Jesus Santos. A seguir, procedeu-se a dispensa da leitura 

da ata da Sessão anterior. E, por não haver oradores para se manifestar no Grande Expediente, deu-se 

início a Ordem do Dia. Na Ordem do Dia, foi colocado em discussão os Requerimento 003/2020 - À 

Secretaria Municipal de Saúde, solicitando o que segue: 1. Envio a esta Casa com a máxima brevidade 

possível da escala dos profissionais que atuam no espaço reservado aos suspeitos do COVID-19, na 

unidade de saúde desta municipalidade; Requerimento 004/2020 – À Secretaria Municipal de 

Transportes, solicitando o que segue: 1.Cópia do CRVL do ano de 2020 dos veículos da Prefeitura e 

locados, bem como cópia da habilitação dos motoristas efetivos e contratados e ainda, comprovação dos 

eventuais cursos de condutores de ambulância, transporte escolar e de passageiros, que atuam no 

município; Requerimento 005/2020 - Ao Governo Municipal, solicitando o que segue: 1. Relação 

nominal de todos os Secretários Municipais, Secretários Adjuntos, Diretores de Departamentos e Chefe 

de Setores, da estrutura administrativa desta municipalidade; Requerimento 006/2020 - Convida o 

senhor João Ramalho Barreto Conceição, Secretário Municipal de Transporte, a comparecer na próxima 

Sessão Ordinária, com a finalidade de falar a respeito do planejamento de sua respectiva pasta para o 

ano de 2020; Requerimento 007/2020 - Convida à senhora Kamylla Vieira Sarmento Cavalcanti, 

Secretária Municipal de Turismo, a comparecer na próxima Sessão Ordinária, com a finalidade de falar 

a respeito do planejamento de sua respectiva pasta para o ano de 2020; Requerimento 008/2020 - 

Convida à senhora Luana Souza Dias, Secretária Municipal de Proteção ao Patrimônio Público e Defesa 

Civil, a comparecer na próxima Sessão Ordinária, com a finalidade de falar a respeito do planejamento 

de sua respectiva pasta para o ano de 2020. Durante as discussões, o senhor vereador Edson de Jesus 

Reis Santos, autor dos Requerimentos ora descritos, justificou as matérias, e destacou que elas são 

importantes, para esclarecer aos vereadores e para os cidadãos, quem são os profissionais que atuam no 

espaço reservado aos suspeitos pela COVID-19, haja vista que tem visitado o espaço e não tem visto 

atendimento no local. Na oportunidade ele relatou que, o Requerimento004/2020 tem o objetivo de 

verificar se os veículos e seus condutores que atuam no município, estão atendendo as normas vigentes, 

bem como se são capacitados para desempenhar a função. O parlamentar afirmou também solicitar que, 

o Poder Executivo disponibilize a relação nominal de todos os Secretários Municipais, Secretários 

Adjuntos, Diretores de Departamentos e Chefe de Setores, da estrutura administrativa desta 

municipalidade, para saber quem são as pessoas responsáveis pelas Secretarias, pois houve uma 

ampliação no número de nomeações de Secretários, e não houve qualquer comunicação à Câmara, 

portanto este Requerimento objetiva elucidar essa questão. Já os dois Requerimentos têm o objetivo de 

convidar o senhor João Ramalho Barreto Conceição, Secretário Municipal de Transporte, a senhora 

Kamylla Vieira Sarmento Cavalcanti, Secretária Municipal de Turismo e Luana Souza Dias, 

Secretária Municipal de Proteção ao Patrimônio Público e Defesa Civil a comparecerem à Casa 

Legislativa, com a finalidade de falar a respeito do planejamento de suas respectivas pastas para o ano 
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de 2020. Ele comentou que, o município está praticamente parado, sem atividades nas áreas de esporte e 

cultura, turismo entre outras, portanto não justifica haver a nomeação de pessoas, para ocuparem pastas 

que não tem atividades. O senhor vereador Edson afirmou que, se os Requerimentos forem aprovados e 

essas pessoas não comparecerem a esta Casa dentro do prazo legal, a Casa Legislativa tomará as 

providências jurídicas cabíveis. Em seguida, o senhor vereador Amaury Batista Freire comentou, que a 

senhora Luana está nomeada como secretária, mas recebe como Diretora, porém a nomenclatura do 

cargo nunca foi mudada desde a origem da lei de 2009, que instituiu a função. Depois, o senhor 

vereador Pedro de Jesus Santos explicou que, os Requerimentos apresentados pedem que essas pessoas 

compareçam a esta Casa, para explicar quais funções a sua pasta tem desempenhado, no entanto, a 

questão levantada pelo colega Amaury é preocupante, e deve ser revista pela administração municipal. 

O senhor vereador Edson comentou, que o objetivo do requerimento é tornar mais transparente o que o 

município vem fazendo, e evitar que sejam nomeadas pessoas para cargos puramente por acordo 

político, sem que elas desempenhem suas funções, caracterizando desperdício do dinheiro publico, e  

mesmo que sejam nomeações legais, essas pessoas têm que honrar os salários que recebem. Por 

conseguinte, a senhora vereadora Damares Vieira Cavalcanti comentou que, reconhece que ficou 

surpresa, com os Requerimentos, mas certamente a senhora Kamylla comparecerá, para prestar contas 

de sua Secretaria, pois é responsável e competente, bem como destacou a competência da senhora 

Luana, que ocupa a função de Diretora, na Unidade Básica de Saúde, da sede do município. Em relação 

ao senhor João Ramalho, tem conhecimento de que ele está afastado da Secretaria, pois vai concorrer 

ao cargo público.  Depois das discussões, os Requerimentos 003, 004, 005, 006, 007 e 008/2020, foram 

submetidos em votação, obtendo como resultado: APROVAÇÃO POR UNANIMIDADE EM 

VOTAÇÃO ÚNICA. E, por não haver outras matérias para serem discutidas ou votadas na Ordem do 

Dia, deu-se início às Considerações Finais. Nas Considerações Finais o senhor vereador Gilson Santos 

do Rosário comentou que, o número diário de mortes, em decorrência da COVID-19 já ultrapassou a 

marca de 600 pessoas, e está cada vez preocupante e assustador. O edil disse ainda, que foi sancionada 

Lei Estadual de Nº 8.677/2020, que obriga todos os cidadãos sergipanos a utilizarem máscaras, e 

destacou que a Polícia pode agir com rigor, para obrigar as pessoas a utilizar a máscara. Ele reafirmou 

seu compromisso para buscar junto a lideranças estaduais, que os técnicos da Universidade Federal de 

Sergipe realizem os testes, para detectar a COVID-19 no município de Poço Verde, assim como fizeram 

nos demais municípios. O edil comentou que, alguns colegas estão visitando pessoas, e fazendo 

promessas de emprego, pedindo que elas votem em um determinado candidato, e alertou que, essa 

conduta se configura como crime e pode gerar grandes problemas judiciais. E concluiu que está sempre 

a disposição para trabalhar para o bem do povo.  Em seguida, a senhora vereadora Damares Vieira 

Cavalcanti comentou que, tem percebido que ainda tem muitas pessoas estão andando nas ruas sem 

máscara, e ressaltou que é preocupante essa situação. Ela declarou que, abordou algumas pessoas e 

orientou que elas utilizassem, e chamou a atenção que, no hospital têm sido oferecidas máscaras, para os 

pacientes que não têm, e as demonstrou a sua preocupação, pois é uma doença que pode causar sérias 

consequências. Depois, o senhor vereador José Alessandro Santana Farias parabenizou o ex-Prefeito 

Antônio da Fonseca Dória, que completou idade nova no dia 05 de maio, e presenteou o nosso 

município com a sua interlocução, a disponibilização de um trator para a comunidade do Recanto. O edil 

comentou ainda, que independente de qual órgão tenha construído a nação no terreno do senhor Jonas 
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Dias, foram utilizados bens públicos, e a seu ver não poderiam trabalhar no terreno privado, mas como 

foi feita a cessão do terreno, que a cerca existente possa ser retirada, para que as pessoas tenha livre 

acesso a ela.  Ele destacou que, seu propósito como vereador é crescer como pessoa, buscando o que for 

melhor para a nossa sociedade poçoverdense.  Ele parabenizou a sua esposa e sua sobrinha pela 

passagem natalícia, e relembrou também que, a sua mãe completaria idade nova naquela semana, 

também aproveitou para parabenizar todas as mães pelo dia, dedicado à elas que será no próximo 

domingo.  Parabenizou o Prefeito pelas ações que tem feito, mas destacou que pelo volume de recursos 

que tem chegado ao município, ainda é muito pouco. Continuando, o senhor vereador Amaury Batista 

Freire pede a Deus que cure as pessoas que estão acometidas com esta doença, que dê força, coragem e 

proteção para as pessoas que estão à frente dessa pandemia, para que continuem trabalhando para ajudar 

as pessoas. Ele pediu ainda que, os colegas deixassem a política de lado, e se preocupassem mais com o 

coronavírus, pois não é o momento para osso, bem como as eleições estão distantes. E ressaltou que, a 

ideia do vereador Pedro de conversar com o Prefeito, para que ele ouvisse a opinião dos vereadores é 

muito importante.  Ele disse ainda, que os recursos que o município tem recebido não são apenas para o 

combate a COVID-19, pois faz parte da correção da arrecadação do município, que teve perdas 

recentemente. Ele destacou que, durante esse período de quarentena, o Poder Executivo tem realizado 

reformas nas escolas e em outros prédios públicos, com estes recursos. Ele disse ainda, que é uma 

pessoa livre, e não deve a "cabeça" a politico nenhum, nem vai deixar de fazer o que bem entende, em 

decorrência da política. O edil disse ainda, que o colega Edson parece uma "Gilete”, e tem opiniões 

divergentes a cada momento, e só elogia o Governo Municipal, quando lhe interessa, por exemplo, para 

obter apoio para promoção das festas evangélicas. Disse ainda, que o colega devia estar mais 

preocupado com o coronavírus do que, com outras coisas, pois não é a falta de aulas ou de maternidade 

que está matando as pessoas, mas a COVID-19, e pediu que ele se desarmasse e observasse melhor a sua 

conduta, pois nos bastidores da tribuna demonstra uma face diferente, da que apresenta para sociedade 

nesta casa, e citou exemplos onde o vereador tentou furar a fila, para atender pessoas no Hospital. E, 

concluiu pedindo que, as pessoas usem as máscaras se precisarem sair, e ficassem o máximo de tempo 

em Casa.  Por conseguinte, o senhor vereador Edson de Jesus Reis Santos pediu que, o colega Amaury 

tivesse mais respeito por ele, pois é um homem de família, e nunca utilizou-se de termos pejorativos 

para se referir ao edil. Na oportunidade, ele afirmou que nunca falou da conduta do senhor vereador 

Amaury, que é um “parasita” do Governo do Estado, pois recebe salário como servidor sem trabalhar, e 

mais, disse que o mesmo tem um táxi, e que recebeu desconto do Governo, para adquiri-lo, entre outras 

coisas que ele tem feito. O edil pediu respeito, pois o colega apresentou calunias sobre a pessoas dele, e 

pediu que o colega provasse as acusações que fez contra ele, e exigiu também que, respeitasse os 

evangélicos, que são pessoas de bem, e que nunca foram representados junto aos gestores nesta cidade, 

como tem sido nessa legislatura. Por conseguinte, o senhor vereador José Raimundo de Jesus Souza 

pediu que, o Prefeito utilizasse parte dos recursos que, o município recebeu, para adquirir mascaras para 

distribuir para a população, principalmente, aquelas que não têm condições financeiras para comprar. A 

seguir, o senhor Presidente parabenizou todas as mães, pelo dia, que será comemorado no próximo 

domingo, e homenageou a sua mãe e a sua esposa, que são pessoas muito importantes na sua vida. Por 

conseguinte, o senhor vereador Pedro de Jesus Santos parabenizou o senhor Antônio da Fonseca Dória, 

pela passagem natalícia, e fez um breve relato sobre a trajetória politica dele, e afirmou que o ex-gestor 
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trouxe muitas coisas boas para o município e, com sua liderança conseguiu unir o grupo Boca Preta. Na 

oportunidade, o parlamentar parabenizou todas as mães pelo dia, em especial a sua mãe, sua esposa 

Rose, e todas as mães que, cuidam, choram, que rezam pelos seus filhos, que torcem para que sejam 

pessoas de bem, e desejou que todos tenham muita força, para enfrentar as aflições que acometem os 

corações. Parabenizou ainda, a atitude do vereador Edson, que defendeu a sua identidade e sua honra, e 

pediu que, os colegas quando forem se referir a alguém, que identifique com os nomes, para que o 

debate não seja levado de uma forma pejorativa, desqualificando a pessoa, como também o Poder 

Legislativo. E, por não haver outros Edis para se manifestar nas Considerações Finais, o senhor 

Presidente declarou por encerrada a Sessão, ficando todos convocados para no dia quatorze de maio de 

dois mil e vinte, realizar próxima Sessão Ordinária, às dezenove horas, e para constar eu, vereador 

Edson de Jesus Reis Santos lavrei a presente Ata e abaixo subscrevo.  

Plenário da Câmara Municipal de Poço Verde, sete de maio de 2020. 
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