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Ata da Trigésima Quinta Sessão Ordinária do ano de dois mil e vinte, realizada em dezoito 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, Damares Vieira Cavalcanti, Gilson 

Santos do Rosário, Josefa Delia Félix dos Reis e Pedro de Jesus Santos.  Em seguida foram apresentadas 

as seguintes proposições: Requerimento 016/2020 - Ao Presidente da Associação Comunitária Sebastião 

da Fonseca Dória, para que apresente a prestação de contas dos últimos 10(dez) anos, de autoria do senhor 

vereador Amaury Batista Freire; Moção de Congratulação 026/2020 - Congratulações ao Pastor 

Wellington Almeida Santos pelo culto inaugural da Igreja Casa de Oração Rumo a Canaã Celestial, 

realizado no último domingo, na sede desta municipalidade, de autoria do senhor vereador Edson de Jesus 

Reis Santos; Moção de Pesar 027/2020 - Em virtude do falecimento repentino do senhor Joabe Freire 

Fontes, ocorrido em 15 de agosto de 2020, esta de autoria do senhor vereador José Alessandro Santana 

Farias; Indicação 060/2020 - Ao Governo Municipal, solicitando o que segue: a) Providências imediatas 

voltadas para a construção de um canal na rede de esgoto da Rua José Vieira de Santana, na sede desta 

municipalidade, também de autoria do senhor vereador Edson de Jesus Reis Santos; Indicação 061/2020 - 

Ao Governo Municipal, propondo o que segue, conforme anseio da comunidade: 1. Reposição de 

paralelepípedo nas ruas do Conjunto Habitacional João Emídio dos Santos; 2.Retirada imediata do material 

proveniente da limpeza/ capinagem da Rua João Rabelo do Rosário e Conjunto Habitacional Françual 

Santana Souza; 3.Reparos emergenciais na calçada da praça do Conjunto Habitacional Françual Santana  

Souza; 4. Elaboração de projeto para a viabilidade da construção de uma praça no Conjunto Habitacional 

Pedro Almeida Valadares Neto (Pedrinho Valadares); 5. Revitalização da Quadra Poliesportiva Domingos 

Severo dos Santos, localizada no Conjunto Habitacional Pedro Almeida Valadares Neto (Pedrinho 

Valadares). de autoria do senhor vereador José Alessandro Santana Farias; Indicação 062/2020 - A  

ANATEL, solicitando o que segue: a) Providências emergenciais contra a empresa Telefônica Brasil S.A. a 

respeito da instabilidade do sinal de telefonia móvel da VIVO, nesta municipalidade, esta última de autoria 

do senhor vereador Edson de Jesus Reis Santos. No Grande Expediente, o senhor vereador José 

Alessandro Santana Farias comentou com que, apresentou uma moção de pesar em sufrágio ao falecimento  

do senhor Joabe Freire Fontes. O edil destacou que, conviveu com Joabe por muitos anos, pois foi um 

amigo de infância, uma pessoa simples, divertido, participativo, um bom filho, um bom marido, que fará 

muita falta aos seus familiares e amigos.  Ele também parabenizou os senhores Geraldinho e o Gordo das 

galinhas, pela passagem natalícia e agradeceu a todos os Munícipes que acompanham a sessão, em especial 

o jovem Luan, que assiste todas as sessões. Depois, o edil pediu que o Presidente colocasse em prática, o 

que dizem as leis que regem este Poder Legislativo. E mais, afirmou que desde que foi criado o código de 

ética em 1999, nunca foi constituído o conselho de ética, que segundo o artigo 24 do referido código, deve 

ser composto por três membros titulares e três suplentes, que serão eleitos para um mandato de dois anos, e 

esta eleição deve ser feita nas três primeiras sessões do primeiro e do segundo biênio, que sejam realizadas 

entre os meses de fevereiro e março. Ele disse ainda, que está Casa tem que tomar providências em relação 

a este fato, para que não seja considerada pela sociedade uma Casa onde predomina a balbúrdia e 

desorganização.  Por outro lado, o edil afirmou que, é inadmissíveis os vereadores perceberem os gastos 
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que o município está tendo com combustíveis e não assinarem a  de uma CPI, e se isso acontecer à 

população vai ver quem de fato representa o povo e quem está a favor do Prefeito, porque tem vantagens 

pessoais. O edil falou ainda, que em relação a Portaria do Governo Municipal, que trata sobre o retorno das 

aulas, e contou que o documento trás informações que não condizem com a realidade do nosso município, 

no entanto, solicitará uma reunião com o Secretário Municipal de Educação, juntamente com os 

professores, para ouvir o que eles têm a dizer sobre este assunto. Ele comentou que, tem percebido um 

aumento do número de equipes que realizam a capinagem da Secretaria Municipal de Obras,  e relembrou 

das inúmeras vezes que solicitou a realização deste tipo de serviço e foi informado que não havia equipes 

suficientes para tal. Ele destacou que, o Prefeito está acreditando que,  a pessoas não serão iludidas, com 

apenas eis meses de trabalho, e relatou que a saúde praticamente parou, apenas para atender aos casos de 

COVID-19, e, alertou o orador, que as pessoa não morrem apenas  dessa enfermidade, e  citou casos de 

pacientes que precisaram de atendimento especializado, e demorou muito a ser feito.  Na oportunidade, o 

edil chamou a atenção para a limpeza das ruas do Conjunto Françual, pois foi feita a capinagem, mas o lixo 

ficou acumulado no local, enquanto isso, a caçamba da prefeitura retira entulho da casa de Secretário 

Adjunto. Ele pediu ainda que, seja feito o reparo na calçada da Praça do Conjunto Françual,  e que as 

pedras sejam recolocadas no calçamento  das  Ruas do Conjunto João Emídio, pois os moradores reclamam 

que estão soltas.  Ele relatou que, foi muito criticado pelo Prefeito nas redes sociais, pela publicação de 

uma foto, e destacou que, o próprio Prefeito foi flagrado fazendo aglomerações e, sem usar a máscara, e 

chamou a atenção para a perseguição que acontece com os servidores, que são obrigados a publicar fotos 

em apoio ao Prefeito, e concluiu dizendo que, as pessoas devem ter a consciência de escolher candidatos 

que conduzam o Município nos próximos quatro anos com honestidade, pois serão anos difíceis. Em 

seguida, o senhor vereador Edson de Jesus Reis Santos afirmou que fez várias reclamações para a 

operadora Vivo, pela péssima qualidade dos serviços prestados para a população, e destacou que está 

apresentando uma indicação, apresentando a reclamação da operadora junto a ANATEL, para que sejam 

tomadas todas as providências e essa situação seja resolvida o mais breve possível. O edil comentou que, a 

empresa fere o direito do consumidor, pois o cliente paga pelo serviço e o mesmo não está sendo prestado. 

Ele comentou que, através de suas indicações, os Bancos Banese e Bradesco fizeram alterações na sua 

estrutura, para melhorar o atendimento oferecido aos seus clientes.  Ele afirmou que, observou o 

requerimento apresentado pelo senhor vereador Amaury Batista Freire, e destacou que votará 

favoravelmente, e não se preocupa com isso, porque quem não deve não teme.  Ele relatou que, percebe 

que a Prefeitura tem vários carros abandonados, ou que são desmontados e suas peças são instaladas em 

outros veículos, e é necessário saber se o Departamento de Trânsito tem autorizado essas mudanças. Ele 

pediu ainda que, a Câmara possa esclarecer para a sociedade, se todas as associações do Município estão 

dentro da lei.  O edil comentou que, a empresa fere o direito do consumidor, pois o cliente paga pelo 

serviço e o mesmo não está sendo prestado. Ele comentou que, através de suas indicações, os Bancos 

Banese e Bradesco fizeram alterações na sua estrutura, para melhorar o atendimento oferecido aos seus 

clientes.  Ele afirmou que, observou o requerimento apresentado pelo senhor vereador Amaury Batista 

Freire, e destacou que votará favoravelmente, e não se preocupa com isso, porque quem não deve não 

teme.  Ele relatou que, percebe que a Prefeitura tem vários carros abandonados, ou que são desmontados e 

suas peças são instaladas em outros veículos, e é necessário saber se o Departamento de Trânsito tem 

autorizado essas mudanças. Ele pediu ainda que, a Câmara possa esclarecer para a sociedade, se todas as 



  CÂMARA MUNICIPAL DE POÇO VERDE 

Avenida Epifânio Dória, 18 - Centro – CEP 49.490.000. 

www.camarapocoverde.se.gov.br 

cmpverde.se@bol.com.br 

CNPJ 32.741.571/0001-73 

Fone: (79) 3549-1454       

associações do Município estão dentro da lei.  O edil disse ainda que, às vezes os vereadores não 

conseguem fazer o seu papel fiscalizador, muitas vezes porque os documentos não chegam às mãos dos 

vereadores, e salientou o alto consumo de combustíveis da Prefeitura durante poucos meses, e para 

investigar possíveis irregularidades foi criada a comissão especial, onde os vereadores poderão esclarecer 

os fatos para a população, pois esta é a função do vereador, cobrar do Poder Público, que preste conta do 

que é feito com os recursos públicos, e destacou que é responsável e honra os votos que teve. Ele comentou 

que, nosso país sente uma sensação de insegurança, pois vemos muitas coisas erradas acontecendo e muitas 

pessoas saindo impunes, e essas situações tem feito a política ficar desacreditada e as pessoas desmotivadas 

a participar da política, e relatou que a democracia é muito bonita, mas se não for  orientada corretamente 

ela se estragam, por isso que todo o mandato deve ser aproveitado, para fazer o que é certo, lutar pelas 

pessoas que tem seus direitos negados e até mesmo aqueles que os desconhecem.  Por conseguinte, o 

senhor vereador Pedro de Jesus Santos subscreveu. Moção de Pesar em sufrágio ao falecimento do senhor 

Joabe Freire Fontes. O edil falou sobre a responsabilidade dos vereadores discutirem a educação, e neste 

sentido realizará algumas lives para discutir esse tema, com a comunidade, e destacou a importância da 

participação dos professores, que estarão lidando com os alunos diretamente.  Na ocasião, o edil destacou 

que, precisamos analisar e avaliar como o município tem lidado com a Pandemia, será que foi feito o 

enfrentamento de forma igual em todas as áreas do município?  Ele afirmou que, o município está há cinco 

meses sem aulas na rede municipal, e Indagou se o município realizou alguma atividade, para ouvir os 

profissionais da educação e de apoio da escola? Nesse período readequou a estrutura das escolas?  

Enquanto isso, as pessoas indagavam quando serão iniciadas as aulas?  Ele relatou que, a Secretaria 

publicou um decreto informando que, as aulas iniciarão em breve de forma remota, mas salientou que, esse 

assunto tem que ser discutido, pois nem todos os alunos terão acesso aos equipamentos necessários para 

assistir as aulas. Ele Indagou se Poço Verde se preparou para desenvolver essas aulas? O que foi feito com 

os recursos que são destinados ao pagamento de merenda, combustíveis, e outros insumos, para a 

manutenção das aulas? O ensino híbrido já foi discutido?  Ele indagou como será a logística para realização 

dessas aulas remotas? Ele comentou que, é preciso debater presente e futuro do município, e os vereadores 

têm a responsabilidade de dar as respostas aos cidadãos, independente do grupo político que faz parte. Na 

oportunidade, falou que o município nunca deixou de receber recursos, através do orçamento, como 

também através das emendas parlamentares.  Por meio de aparte, o senhor vereador  Amaury Batista 

Freire comentou que, a questão da demora no atendimento do rapaz que sofreu acidente, se decorreu por 

conta da regulação da vaga, pois naquele dia, os hospitais estavam cheios e os profissionais de saúde não 

tem culpa, nem devem ser responsabilizados por isso. O edil falou também que, no caso Praça do Conjunto 

Pedro Valadares, o Poder Executivo conseguiu desembaraçar os entraves que estavam bloqueando os 

recursos para realizar a obra. Em seguida, o edil comentou que, o senhor vereador José Alessandro quando 

vê os problemas sendo resolvidos, parabeniza e agradece a administração, e ele observou que, não percebeu 

ninguém falando sobre a manutenção das estradas do povoado Rio Real. Ele comentou ainda, que o 

município passou por dificuldades, mas tem realizado as coisas, tem pago os servidores e fornecedores em 

dia, e espera que continue assim. E, por não haver outros oradores inscritos para o Grande Expediente, ou 

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

Considerações Finais, o Nas Considerações Finais, o senhor vereador Gilson Santos do Rosário 

comentou que, a Comissão Especial não foi criada porque este ano tem eleições, mas para analisar o que 



  CÂMARA MUNICIPAL DE POÇO VERDE 

Avenida Epifânio Dória, 18 - Centro – CEP 49.490.000. 

www.camarapocoverde.se.gov.br 

cmpverde.se@bol.com.br 

CNPJ 32.741.571/0001-73 

Fone: (79) 3549-1454       

está sendo feito com os recursos da encaminhados para combater a Pandemia, que está ocorrendo este ano. 

Ele disse ainda que, esta Comissão visa observar como estão sendo tomadas as providências, para o 

enfrentamento à COVID-19 em nosso município, e não fazer sensacionalismo em ano eleitoral, como 

algumas pessoas tem dito. Ele comentou que, algumas pessoas têm medo de vir a esta Casa, para prestar 

esclarecimentos, acreditando que os vereadores vão causar conflitos, mas isso é uma inverdade, pois o que 

se quer é  esclarecer os fatos, haja vista que, os documentos solicitados ao Poder Executivo não foram 

entregues, então os vereadores se aprofundaram nas informações disponíveis no portal da Transparência, e 

chamou a atenção, para  os valores empenhados, para a aquisição de combustíveis está muito acima dos 

anos anteriores da própria administração. Ele comentou que, a Comissão Especial apurou que, na área da 

saúde existem apenas sete veículos que estão cadastrados em nome da Secretaria Municipal de Saúde, e 

alguns deles ficaram vários meses parados em oficinas com problemas mecânicos, durante este ano, 

portanto como justificar um gasto de mais de R$ 400 mil reais em combustíveis. Por conseguinte, o senhor 

vereador José Alessandro Santana Farias comentou que, segundo informações o cidadão que sofreu 

acidente no domingo precisava de um atendimento de urgência, pelas condições em que se encontrava, por 

isso trouxe esse assunto para esta casa. E mais, afirmou que quando iniciou as transmissões das sessões em 

suas redes sociais foi com objetivo de mostrar para todos, quais os vereadores trabalham ou não. Ele disse 

que, depois que foi citado nesta Casa, alguns veículos que estavam quebrados já estão funcionando.  Ele 

comentou que, após a visita dos vereadores a garagem do município, alguns veículos foram levados para 

uma oficina, e relatou que esses carros poderiam estar servindo ao DMTT, que não possui veículo. Ele 

disse ainda, que chamou a atenção, a publicação de um cidadão, que votou no Prefeito, pois acreditou na 

promessa de mudança, mas que estava indignado, porque ele não cumpriu praticamente nada do que, estava 

previsto no seu plano de governo, e se aprofundará neste assunto na próxima sessão. E concluiu 

demonstrando sua solidariedade à família do seu amigo senhor Rui, proveniente da cidade de Fátima/BA, 

que faleceu nesta data. A seguir, o senhor vereador José Raimundo de Jesus Souza falou que de fato a 

máquina está fazendo manutenção na estrada do povoado Rio Real, e as pessoas agradecem, pela 

realização dos serviços, e ao mesmo tempo, pediu que as máquinas também possam realizar manutenção na 

estrada que leva até os povoados Ladeira e Lagoa do Junco, pois esta intransitável. Depois, o senhor 

vereador Amaury Batista Freire comentou que, a regulação de trauma não é colocada na "vaga zero", pois 

esse procedimento é para pacientes em estado muito grave. Ele disse ainda, que a estrada da Lagoa do 

Junco está no cronograma de serviços, pois é uma prioridade. Em seguida, o senhor vereador Edson de 

Jesus Reis Santos comentou que, há cinco meses os serviços públicos estão parados, portanto são cinco 

meses economizando as verbas públicas. Ele relembrou que, até agora ninguém esclareceu o que causou o 

acidente com o micro-ônibus da Prefeitura, e relatou que as pessoas pedem resposta sobre o que aconteceu. 

Ele disse ainda, que o Poder Executivo tem contratado várias pessoas para trabalharem na gestão, mesmo 

com os serviços paralisados, em decorrência da pandemia, quando os vereadores denunciam estes fatos é 

por ter a responsabilidade de desmascarar as coisas erradas que tem acontecido nesta gestão. Por outro 

lado, em relação a educação, relatou que as escolas municipais não tem estrutura para atender aos alunos, 

os banheiros não tem descarga, até mesmo pias para lavar as mãos, não existem refeitórios, nem outras 

estruturas para atender aos estudantes, ele disse que, infelizmente a realidade do país, é que se investe 

muito mais em presídios, que em educação, e os alunos não tem uma qualidade de ensino que merecem, e 

refletiu que enquanto os políticos estiverem interessados apenas no poder, essa realidade não mudará.  



  CÂMARA MUNICIPAL DE POÇO VERDE 

Avenida Epifânio Dória, 18 - Centro – CEP 49.490.000. 

www.camarapocoverde.se.gov.br 

cmpverde.se@bol.com.br 

CNPJ 32.741.571/0001-73 

Fone: (79) 3549-1454       

Sobre a questão do paciente, que sofreu o acidente, a responsabilidade pelo paciente é da equipe que o 

atendeu, e destacou que se existisse um setor de estabilização no município, não haveria pressa para 

transferir o paciente. Por conseguinte, o senhor vereador Pedro de Jesus Santos comentou que, quando as 

pessoas se comprometem num cargo público de vereador ou de Prefeito, tem o dever de cumprir o que 

prometeu, e ninguém precisa parabeniza-lo por isso. Ele falou também que, um munícipe indagou sobre a 

realização de um evento passado no Distrito de São José, e cobrou a iluminação nos postes, e por sua vez, o 

edil comentou que, tem feito o seu papel fazendo as cobranças ao Poder Executivo como vereador, 

infelizmente a administração não tem dado ouvidos ao Legislativo. Em seguida, o senhor vereador José 

Alessandro comentou que, ontem a Comissão Especial se reuniu com as coordenadoras do CREAS e do 

CRAS, e também destacou que, os membros da Comissão estão aguardando a documentação solicitada 

para a Secretaria Municipal de Assistência, com a prestação de contas, dos recursos recebidos pela pasta, 

durante a pandemia de COVID-19. 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 vinte de 

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

Jesus Reis Santos lavrou a presente Ata e abaixo subscrevo. 

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