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Ata da Trigésima Primeira Sessão Ordinária do ano de dois mil e vinte, realizada em quatro de agosto, 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 Souza (Vice-Presidente), Edson de Jesus Reis Santos (Primeiro Secretário), José Alessandro 

Santana Farias (Segundo Secretário), Amaury Batista Freire, Emílio de Jesus Souza, Damares Vieira 

Cavalcanti, Gilson Santos do Rosário, Gileno Santana Alves e Pedro de Jesus Santos. Em seguida, foram 

apresentadas as seguintes proposições: Projeto de Resolução 001/2020 - Altera Dispositivos do Regimento 

Interno da Câmara Municipal de Poço Verde. (Art. 73 e Inciso II do Art. 125), de autoria da Mesa 

Diretora; Projeto de Lei 1004/2020 - Dispõe sobre a denominação de vias públicas, localizadas no 

Povoado Rio Real, neste município de Poço Verde. (Rua Pedro Macedo Sobrinho, Rua José Félix dos 

Santos, Rua José Garcia de Carvalho, Rua José Ramos Filho, Rua Matheus Domingos dos Santos, Rua 

Hélio Batista Reis, Rua João Amâncio Correia, Rua Abelardo Gabriel de Santana, Rua Antônio Alves 

Neto, Rua Delfina Maria de Jesus, Rua Ester Cecília Costa, Rua Ulisses Batista e Rua Maria Ferreira da 

Silva); Indicação 057/2020 - Ao excelentíssimo senhor Prefeito Everaldo Iggor Santana de Oliveira, 

Prefeito desta municipalidade, sugerindo o que segue: Providências junto a Secretaria Municipal de Obras 

e Urbanismo, voltadas para a remoção do lixo acumulado (lixão) do Povoado Rio Real, ambas de autoria 

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

Santana Farias comentou que, 80% dos agentes de endemias foram acometidos com a COVID-19, e este 

número elevado, ilustra a falta de organização do município, pois os agentes ficam cumprindo horário em 

uma pequena sala, onde atualmente estão lotados, e muitas vezes ociosos no período da tarde, e o que 

deveria ser feito era o revezamento entre os servidores, para que eles tivessem menos exposição. Ele disse 

ainda, que os agentes denunciaram que o município disponibilizou poucos EPI'S, para que os agentes 

pudessem se proteger contra o coronavírus, e relatou que, existem informações de que, misturavam até 

água ao álcool gel, para que durasse mais tempo, e pediu que essas situações fossem apuradas e os 

problemas sanados. Continuando, o edil comentou que, não acha que a gratidão  se demonstre apenas com 

o voto, e sempre pensou que a cirurgia que o senhor vereador Amaury conseguiu para ele, há muitos anos 

tinha sido um gesto em consideração a amizade por ele, e por sua família, mas no discurso da sessão 

passada o senhor Amaury deixou claro que não, mesmo assim José Alessandro comentou que ele continua 

sendo grato pelo gesto.  Ele comentou ainda, que ficou indignado com o áudio que o senhor vereador 

Gileno colocou no grupo de whatsapp da Câmara, referindo-se a ele afirmando que, o edil não tem moral, 

dignidade e respeito, que está há quatro anos nesta Casa, tentando manchar a dignidade de um homem que 

trabalha pelo povo, referindo-se ao senhor vereador Gileno. O edil relembrou que, o senhor vereador 

Gileno Santana afirmou em uma sessão, logo no início deste mandato, que os vereadores tinham uma cota 

de marcação de exames na Secretaria de Saúde,  e ressaltou que não está nesta Casa, para fazer palanque 

político, mas fazer política social e cobrar do Poder Executivo, e refletiu sobre o papel do vereador, que é 

lutar em defesa do povo, e não encobrir as mazelas do Prefeito, e destacou que o colega Gileno utiliza a 

tribuna para se promover junto ao Prefeito.  O edil comentou que, não é menino de recado ou bajulador do 

Prefeito, mas representante do povo de Poço Verde, principalmente daqueles que são esquecidos pelo 

Poder Público. Continuando, o parlamentar comentou que, o Prefeito estava recentemente na comunidade 

Malhadinha, junto aos técnicos da DESO, conferindo a distribuição de água para as casas da comunidade, 
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mas relembrou que foi por intermédio das Indicações do esforço do senhor vereador Edson, que essa 

benfeitoria foi realizada, e não pelo Perfeito que, abandonou o município por dois anos e meio, e chamou a 

atenção para a instauração de uma Comissão Parlamentar de Inquérito, para investigar 

possíveis  irregularidades cometidas pelo Prefeito Municipal, e citou a farra milionária de combustíveis, 

para abastecer apenas 6 carros, e indagou se não haveria quatro vereadores dispostos a fazer parte de uma 

CPI. E mais, comentou que, o Poder Executivo encaminhou documentações, mas as informações  não são 

claras, portanto merece ser esclarecidas. Ele comentou ainda, que  em 2018 apresentou uma Indicação para 

o Poder Executivo,  adquirir  tablets, para os agentes de saúde, e soube que os agentes que atendem a zona 

urbana já receberam os equipamentos, enquanto os que atendem a zona rural não receberam. Por 

conseguinte, o senhor vereador Edson de Jesus Reis Santos falou sobre a sua dedicação, para que fosse 

feita a instalação de rede hídrica e abastecimento de água no povoado Malhadinha, e destacou que, por 

diversas vezes apresentou Indicações, visitou a sede da Companhia de Saneamento DESO em Aracaju, 

para buscar informações e apoio junto aos técnicos e engenheiros da empresa, para que essa situação fosse 

resolvida, e comentou, que a empresa está fazendo o abastecimento de forma experimental, e está muito 

feliz por isso, apesar do Prefeito estar se aproveitando da situação para se promover, haja vista que, não 

dedicou nenhum esforço para tal. Na oportunidade, o edil falou sobre as inúmeras solicitações que fez, ao 

Poder Executivo, mas que infelizmente em sua maioria não foi atendida. Ele lamentou que, alguns colegas 

ao invés de apoiar as ações da Casa Legislativa, saem em defesa do Prefeito. O senhor vereador Edson 

comentou que, os vereadores  estão atentos as problemáticas do município, e fica satisfeito quando o 

trabalho que fazem dá resultados. Ele destacou que, apesar da Pandemia não devemos esquecer que a saúde 

do município tem passado por momentos difíceis, e as pessoas que tem problemas de saúde crônicos estão 

sofrendo em casa, sem ter acesso ao atendimento médico que precisam. Ele relatou que, colocaram fotos 

dos profissionais do Programa Melhor em Casa nas redes sociais do município, mas percebe-se que tudo 

não passa de marketing, pois muitas pessoas idosas e gestantes estão necessitando de atendimento médico, 

têm muitas dificuldades para marcar consultas e  exames entre outros problemas, e o que se percebe é que 

se utilizam da COVID-19 como desculpa para tudo, enquanto isso, quase todos os serviços municipais 

estão praticamente parados há vários meses, a Clínica de Saúde da Família está atendendo apenas casos de 

urgência, os PSF'S estão atendendo de forma precária, o município não está oferecendo o transporte para os 

pacientes, exceto para os que estão em tratamento de câncer ou hemodiálise, enquanto isso, as pessoas 

estão morrendo em casa. O edil afirmou que, nas outras cidades os serviços de saúde estão funcionando, na 

verdade nunca deixaram de ser ofertados para as pessoas,  nem os medicamentos, e chamou a atenção para 

a denúncia trazida pelo colega Gilson, pediu explicações ao senhor vereador Amaury, que foi citado. Ele 

falou ainda, que na última sessão foi impedido de falar pelo senhor Amaury, que naquela ocasião ameaçou 

quebrar os equipamentos, caso ele se pronunciasse, apagou até as luzes do Plenário, e todos que estavam 

na sala são testemunhas do que aconteceu. Ele explicou que, na data em questão ligou para o senhor 

vereador Pedro de Jesus Santos,  para inscrevê-lo para o Grande Expediente, haja vista que chegaria 

atrasado à sessão, diferente do que aconteceu com o senhor vereador Amaury, que em outra ocasião 

solicitou a inscrição para o Grande Expediente, na Secretaria, mas essa informação não foi passada para 

ele naquele momento, e acabou não inscrevendo o edil, haja vista que o Grande  Expediente já havia 

iniciado e o Presidente da Sessão não permitiu a inscrição do edil. Ele disse ainda, que enquanto ver as 

pessoas sofrendo não vai deixar de falar, pois foi eleito para isso, e se colocou a disposição para fazer parte 
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da Comissão Parlamentar de Inquérito, juntamente com o senhor vereador José Alessandro. Por 

conseguinte, o senhor vereador Gileno Santana Alves falou que está há vinte e sete anos nesta Casa, e 

nunca se colocou acima dos outros, no entanto, trabalhou muito para ajudar o povo do povoado que reside, 

trazendo as pessoas para ser atendidas no hospital, ele destacou que, nunca levou  sua família para um 

momento de lazer, por que nunca teve condições financeiras e tempo, haja vista que sempre esteve à 

disposição das pessoas, e o subsídio do vereador não é apenas para mantê-lo, mas para servir ao povo. O 

edil contou também que, conquistou seus eleitores com seu trabalho e, ao contrário do que disseram, não 

tem votos de cabresto, mas as pessoas têm gratidão pelo que, ele conseguiu fazer pela comunidade que, 

tinha poucos recursos, não havia ruas calçadas, nem estruturas que dessem mais qualidade de vida, para os 

moradores,  mas atualmente é um povoado organizado e não tem o que falar dos prefeitos que passaram 

pela  gestão do município, mas tem lado político, respeita e gosta do Prefeito Iggor Oliveira, que sempre o 

atendeu. Ele afirmou ainda, que o  Prefeito está acertando no seu governo e está começando a trabalhar, 

pois as ferramentas chegaram recentemente, e acredita que o Prefeito pode ser reeleito. E mais, declarou 

em outras sessões que, não seria candidato a vereador este ano, mas refletiu que a sua comunidade não 

pode ficar desassistida, e disse que será candidato mais uma vez. Ele comentou que, as pessoas reconhecem 

aqueles políticos que são verdadeiros,  confia muito em Deus e agradece ao povo  que nunca o abandonou. 

Na oportunidade, o edil falou que, o senhor vereador José Alessandro  tem ferido os colegas com suas 

palavras, e não admite que o colega se refira a ele como tem feito, pois foi criado junto com o pai dele, e 

tem muita admiração e respeito por ele, destacou que o senhor José Alessandro não é o dono da verdade, 

que deve pensar antes de falar e respeitar as pessoas, e, afirmou que, nenhum Prefeito atenderia aos 

Requerimentos de um vereador que o chamasse de moleque. Por fim, o edil pediu que José Alessandro 

nunca mais pronunciasse o nome dele, pois para ele, o edil não vale nada, concluiu o edil. Em seguida, o 

senhor vereador  Gilson Santos do Rosário comentou que, foi muito cobrado pela população, que criticou 

a discussão que ocorreu na sessão passada, e pediu que os colegas pudessem se respeitar mutuamente, pois 

as pessoas não estão satisfeitas com esse comportamento dos edis. Por outro lado, o  edil afirmou ainda 

que, não haveria necessidade de ser criada uma comissão especial, se o Poder Executivo encaminhasse o 

que o Poder Legislativo solicitou, para que sejam esclarecidas as dúvidas da sociedade em relação aos 

gastos com a COVID-19.  Ele comentou que, o município gastou vinte e sete mil reais com o aluguel da 

estrutura do hospital de campanha, que não atendeu um paciente sequer, e doze mil reais fechando o acesso 

às ruas principais, e destacou que estes recursos poderiam ser utilizados para fazer a testagem dos pacientes 

e conscientização da população, ações que foram muito defendidas pelo edil.  Ele afirmou que, os 

vereadores estão tentando fazer o seu papel, infelizmente não estão sendo atendidos pelo Poder Executivo 

e, estão buscando meios jurídicos, para obter as respostas em relação aos gastos com a COVID-19, com a 

apresentação de notas fiscais, contratos e extratos bancários com a destinação dos recursos da saúde. O edil 

falou também que o número de casos de COVID-19 no município tem crescido, e isso mostra que, as ações 

que a Gestão Municipal têm feito não estão surtindo efeito, e relatou que presenciou aglomerações em 

supermercados, nas ruas, e em diversos locais, mas as pessoas não estão conscientes de sua 

responsabilidade, em relação à contaminação pelo vírus. Gilson falou também que, buscou os 

representantes da companhia de saneamento Básico DESO, e mostrou algumas soluções para resolver a 

questão da falta de água nos povoados São José e Tabuleirinho, através do bombeamento da água, das 

tubulações que vai para cidades baianas, e que passam próximo desses povoados, mas na época o 
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Governador do estado comentou que, esse problema era pequeno, e que não necessitaria da intervenção do 

Governador de outro estado, para que fosse solucionado. O edil também solicitou a DESO, que fosse 

ampliada a rede para abastecer as comunidades da Cacimba Nova e  Cansanção, e espera que essa 

solicitação  seja atendida, quando a água chegar até o povoado Tabuleirinho.  Na ocasião, o edil pediu que 

os colegas observassem os Projetos de Lei 1002 e 1003/2020, que beneficiará os clientes da ENERGISA e 

da DESO, para que não tenha o abastecimento de energia e água suspenso durante o período de 

Pandemia. Depois, o senhor vereador Amaury Batista Freire comentou que, existia um acordo verbal, para 

a inscrição no Grande Expediente, e no dia que ele tentou se inscrever, o senhor vereador Edson de Jesus o 

impediu, porque ele não havia assinado o livro antes da sessão. Ele comentou que, no dia do ocorrido não 

questionou, e esperou  o momento oportuno, para questionar a atitude  dele, e relembrou que Pedro numa 

sessão anterior tentou se inscrever no Grande Expediente, através do telefone, porque ele chegaria 

atrasado, mas o Presidente Alexandre disse que, ele não poderia porque não estava na Câmara, e mesmo 

sabendo disso, o senhor vereador Edson na sessão passada, também tentou se inscrever a distância, por isso 

que ele fez questão de impedir que o colega se manifestasse. Ele explicou também que, não falou sério, 

quando ameaçou quebrar os equipamentos, mas pediu que o senhor vereador Edson assumisse a verdade, e 

não envolvesse outros vereadores neste fato, porque foi ele que não o deixou falar, e mais, afirmou que o 

colega não pode se esconder atrás da Bíblia, pois  é pecado. Por outro lado, o edil comentou que, em breve 

será realizada a licitação para a construção da Praça  José Rosário de Santana. Por meio de aparte, o senhor 

vereador Gileno comentou que, o Prefeito juntamente com os técnicos da DESO visitaram o povoado Saco 

do Camisa, e a população ficou muito satisfeita, com a promessa do abastecimento de água chegar até o 

povoado Umbuzeirão e regiões adjacentes e, pediu que as pessoas tivessem paciência, que todas as regiões 

serão atendidas pela DESO.  Continuando, o senhor vereador Amaury Batista Freire comentou que,  foi 

através de uma reivindicação dele, que a distribuição de água, para as comunidades Amargosa, 

Tabuleirinho e Saco do Camisa está sendo viabilizada, pois na Gestão de Jonas Dias, foi doado por seu 

intermédio um terreno, para que a empresa pudesse fazer a instalação dos equipamentos. Ele concluiu 

dizendo que, não tem nenhuma objeção contra o senhor vereador Edson, exceto a de que ele não se 

inscreveu presencialmente, para falar no Grande Expediente.  Por conseguinte, o senhor Presidente falou 

que, o Projeto de Resolução 001/2020, foi apresentado nessa sessão, e apesar de ser de autoria da Mesa 

Diretora,  ainda não foi discutido, para ser colocado em votação. Depois, o senhor vereador Pedro de 

Jesus Santos indagou como será feito o retorno das aulas presenciais no município de Poço Verde?  Qual o 

tipo de planejamento  a Secretaria Municipal de Educação está realizando, para receber os alunos após a 

pandemia?  Ele ressaltou que não se pode lidar com essa situação como se fosse brincadeira, pois é um 

assunto muito sério, assim como o papel de cada vereador que está nesta Casa Legislativa.  O edil 

comentou que, apresentará uma indicação ao Poder Executivo, para que sejam adquiridos termômetros 

digitais, para serem utilizados pelas escolas municipais, para medir a temperatura dos alunos e dos 

profissionais de educação, e do apoio das escolas.  Ele disse ainda, que foi sugerido aos professores 

realizarem aulas remotas, para os alunos, e indagou como está sendo a experiência das escolas estaduais, 

no desenvolvimento desse método de ensino? Ele ressaltou que muitos estudantes não estão conseguindo 

estudar, pois não têm acesso a computadores, celulares e até mesmo a internet. Questionou também como 

serão desenvolvidas as aulas  das escolas municipais de Poço Verde?  Será que o município está preparado 

para enfrentar essa realidade? Vai dispor do distanciamento, do material para higiene para os profissionais 
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e alunos? Ele afirmou que, o número de infectados cresce a cada dia no Brasil, e mais uma vez se 

solidarizou com os familiares das vítimas. Ele declarou que, infelizmente os vereadores não são ouvidos, e 

muitas vezes não apresentam os resultados que a população busca, em decorrência das dificuldades que, o 

Poder Executivo tem imposto à Casa Legislativa, comprometendo a função de fiscalização, uma das  mais 

importantes dos vereadores. Ele chamou a atenção para as várias benfeitorias que, o ex-prefeito Antônio 

Dória trouxe para o povoado Saco do Camisa, que o senhor vereador Gileno Santana Alves elencou em 

seu discurso, como também afirmou que, o Prefeito Iggor Oliveira começou a trabalhar agora, porque 

"chegaram às ferramentas", se referindo aos recursos financeiros, e refletiu que isso não é verdade, pois o 

município sempre teve recursos, através do orçamento, como também das emendas encaminhadas pelos 

deputados e senadores. Ele comentou que ama a política e destacou que é através dela que se constrói 

um  município, com a contribuição dos agentes do Poder Legislativo, como também do Poder Executivo.  

E, por não haver outros oradores inscritos para o Grande Expediente, deu-se início à Ordem do Dia. Na 

Ordem do Dia   foram submetidos em votação: Projeto de Lei 995/2020 - Institui a inclusão no Calendário 

Esportivo Anual do Município de Poço Verde, Estado de Sergipe, a “Corrida das Mulheres”; Projeto de 

Lei 996/2020 - Institui a inclusão no Calendário de Eventos do Município de Poço Verde, Estado de 

Sergipe, o Moto Fest; Projeto de Lei 1000/2020 - Institui no âmbito do Município, o Acompanhamento 

Social, Psicológico e Terapêutico, voltado às crianças e adolescentes das escolas públicas municipais e 

comunidades próximas e dá outras providências; Projeto de Lei 1001/2020 - Dispõe sobre o Guia 

Municipal de Saúde de Poço Verde, obtendo como resultado: APROVAÇÃO POR UNANIMIDADE 

EM TERCEIRA VOTAÇÃO E REDAÇÃO FINAL. Continuando, foram apresentados os pareceres 

verbais Favoráveis da Comissão de Justiça Legislação e Redação aos Projeto de Lei 1002/2020 - Proíbe o 

corte do fornecimento de energia elétrica, prestados aos consumidores do município de Poço Verde pela 

ENERGISA, enquanto perdurar a situação de emergência na saúde pública no âmbito do Estado de 

Sergipe, ocasionada pela pandemia do Coronavírus (COVID-19); e Projeto de Lei 1003/2020 - Proíbe o 

corte do fornecimento de água, prestados aos consumidores do município de Poço Verde pela DESO, 

enquanto perdurar a situação de emergência na saúde pública no âmbito do Estado de Sergipe, ocasionada 

pela pandemia do Coronavírus (COVID-19). Durante as discussões, o autor dos Projetos, senhor vereador 

Gilson do Rosário justificou as matérias, em seguida solicitou o apoio dos colegas, para a aprovação das 

mesmas. Depois, os Projetos de Lei 1002 e 1003/2020 foram submetidos em votação, obtendo como 

resultado: APROVAÇÃO POR UNANIMIDADE EM PRIMEIRA VOTAÇÃO. E, por não haver 

outras matérias para serem discutidas ou votadas na Ordem do Dia, deu-se início as Considerações Finais. 

Nas Considerações Finais, o senhor Presidente solidarizou-se com as famílias das vítimas da COVID-19, 

como também das pessoas que estão perdendo seus entes queridos, e que diante do cenário que vivemos 

não podem velar seus parentes, nem mesmo anunciar o falecimento em carro de som, como era 

costumeiramente feito antes da pandemia, e esta situação é muito triste. Na oportunidade, o edil também se 

solidarizou com os comerciantes locais, que são o braço forte do município, e destacou que 

muitos  sofreram um grande impacto com a Pandemia, outros até faliram, e pediu que os poçoverdenses, se 

possível deem preferência a adquirir produtos e serviços dos comerciantes locais, para que eles possam 

continuar gerando emprego e renda para o município. Ele também parabenizou a iniciativa do Governo 

Federal que tem subsidiado parte dos salários dos funcionários de empresas, para que não haja demissões 

em massa, e esta é uma ação muito importante, para a economia do nosso país. Depois, o senhor vereador 
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Amaury Batista Freire comentou que, infelizmente a COVID-19 é uma  doença muito complicada, e tem 

maltratado muita gente no mundo. E mais, parabenizou o senhor vereador Gilson pelos Projetos de Lei 

1002 e 1003, que ajudará muito as pessoas que estão em dificuldade para pagar as suas contas. Em seguida, 

o senhor vereador Gilson Santos do Rosário falou sobre o Projeto de Lei que, tem como objetivo doar bem 

imóvel a cooperativa de reciclagem do município, e pede que os representantes do município e da 

cooperativa venham a esta Casa, para esclarecer este assunto, para que o Projeto possa ser votado o quanto 

antes. Na ocasião, o edil agradeceu  as pessoas que estão acompanhando as sessões, e que continuem 

interagindo com os vereadores através das redes sociais.  Por conseguinte, o senhor vereador José 

Alessandro Santana Farias falou sobre a Indicação de sua autoria, na qual solicita a Deso providências 

emergenciais, voltadas para a ampliação da  rede hídrica da comunidade Ponta da Serra, no trecho 

compreendido entre o Bar de Sebastião até a residência do senhor conhecido como Galego. O edil 

comentou ainda, que votou no senhor vereador Gileno, no ano de 1996 e 2000, pois compreende que ele 

ajuda muito a comunidade do Saco do Camisa,  de lá para cá votou em outros candidatos, e desafiou 

qualquer cidadão deste município dizer que em algum momento tentou denegrir a imagem do colega, e 

destacou que faz política com respeito e com a verdade e sem medo.  Por outro lado, o edil falou sobre as 

péssimas condições das estradas do município, e destacou que o Prefeito trouxe uma solução para o 

escoamento da safra de grãos, através de "carro de bois", pois infelizmente carros não conseguem trafegar 

pelas estradas. E mais, indagou se o problema da falta de água no povoado Tabuleirinho vai ser resolvido 

com a pintura azul em um portão?  E por fim, agradeceu aos colegas vereadores pela aprovação dos 

projetos de lei de sua autoria.   Por conseguinte, o senhor vereador Gileno Santana Alves comentou que, 

quando disse que o  Prefeito tinha  começado a trabalhar, fazendo um  contraponto ao que os demais 

colegas vereadores sempre dizem que ele não trabalha.  Ele disse ainda, que as estradas vicinais não têm 

condições de serem consertadas agora, pois está chovendo bastante, além disso, a safra de milho será 

colhida entre os meses de outubro e novembro e até lá, os problemas serão resolvidos.  Ele pediu também 

que o colega Pedro o respeitasse como ele sempre o respeitou, pois não está brincando nesta Casa e não 

quer ser ridicularizado. E concluiu dizendo que, apoia o Prefeito, pois se sente muito bem fazendo parte do 

grupo dele, que trouxe e trará muitas coisas para o município.  A seguir, o senhor vereador Edson de Jesus 

Reis Santos comentou que, quando os  edis são respeitosos em seus discursos, contribuem muito com o 

desenvolvimento do município de Poço Verde, e destacou que muitas vezes, os vereadores têm que ser 

firmes nas suas cobranças, pois a população também cobram deles. Depois, o senhor  vereador Pedro de 

Jesus Santos comentou que, não quis ofender nem ridicularizar o colega Gileno, apenas reproduziu o que 

ele disse, e indagou o que as pessoas lhe pediram, e mais, destacou que os debates dos vereadores devem 

ser transparentes e precisos, sem mascarar as coisas. Ele comentou que, muitos serviços públicos não 

funcionaram nesta gestão, mas o Prefeito atribui tudo a gestão passada, no entanto os recursos dos 

programas não deixam de ser recebidos pelo município, então qual a justificativa para não tem médicos nos 

PSF's dos povoados?  E mais, disse que se os vereadores defenderem as políticas públicas no município, 

beneficiará a população, que mais precisa dos serviços públicos. Ele refletiu que, a COVID-19 demonstrou 

para as pessoas que tipo de gestores as cidades brasileiras têm.  Por fim, o senhor vereador Edson 

comentou que toda vez que os vereadores sentem-se incomodados com a fala dele, atacam a sua fé, mas 

deixou claro que, não se envergonha da Bíblia, pois  é um instrumento de fé para todo aquele que crê em 

Jesus. O edil explicou também que, a responsabilidade de inscrever os oradores para o Grande Expediente 
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é do Primeiro Secretário, mas quem tem a outorga de organizá-lo é o Presidente da Sessão. O edil afirmou 

ainda, que falou sobre o que aconteceu, e que se algum vereador se sentiu injustiçado que procurasse a 

Presidência da Casa, para conversar e não fazer ameaças contra o patrimônio público, ou a qualquer 

vereador. Ele ficou muito triste com o ocorrido, pelos ataques a fé que ele acredita, e nunca se referiu ao 

credo de nenhum vereador  para criticá-lo. E as cobranças que ele traz para esta Casa estão ligadas ao 

povo, e sempre busca agir com verdade, com responsabilidade, respeita o  lado político de cada um, mas 

não acredita que, as irregularidades e alguns fatos que ocorrem nesta gestão mereçam ser defendidos. 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 seis de agosto, 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. 

Plenário da Câmara Municipal de Poço Verde, quatro de agosto de 2020. 
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