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Ata da Décima Sessão Extraordinária do ano de dois mil e vinte, realizada em treze de agosto, 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 Souza (Vice 

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

(Segundo Secretário), Amaury Batista Freire, Emilio de Jesus Souza, Damares Vieira Cavalcanti, 

Gilson Santos do Rosário e Pedro de Jesus Santos. E, por não haver oradores inscritos para o Grande 

Expediente, deu-se início à Ordem do Dia. Na Ordem do Dia   foram submetidos em votação: Projeto de 

Lei 997/2020 - Dispõe sobre as Diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2021 e dá outras 

providências foi submetido em votação, obtendo como resultado: APROVAÇÃO POR UNANIMIDADE 

EM TERCEIRA VOTAÇÃO E REDAÇÃO FINAL. 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 vereador José Alessandro Santana Farias comentou que, a situação da Avenida São José é 

desrespeitosa com os munícipes, e relembrou que no início do mandato, o ex-vereador Jaci Silvino afirmou 

que, o serviço que estava sendo realizado na avenida naquela ocasião, não era o ideal, e posteriormente os 

problemas retornariam, e isso se concretizou. Ele falou ainda, sobre as péssimas condições da estrada que 

liga o município ao povoado Rio Real, e também ao povoado Lagoa do Junco, e refletiu que, as pessoas 

sofrem muito quando precisam de atendimento médico, haja vista a distância e as condições da estrada. O 

edil comentou ainda, que um deputado encaminhou uma ambulância para servir a comunidade da Lagoa do 

Junco, mas o Prefeito por descaso, nunca encaminhou o veículo para lá. E mais, disse que o CECAF está 

recebendo pintura, e espera que, quando a Avenida São José for asfaltada, que seja refeita a cobertura 

asfáltica do estacionamento do CECAF, que está numa situação muito ruim. E concluiu pedindo que, os 

vereadores assinem a aprovação da Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar a farra dos 

combustíveis do Governo Municipal.  Em seguida, o senhor vereador Pedro de Jesus Santos comentou 

que, as discussões sobre o retorno das aulas no município de Poço Verde têm surtido efeito, pois 

recentemente recebeu a informação de que, as mesmas serão realizadas de forma remota, e ressaltou a 

importância de dar acessibilidade aos alunos, pois muitos alunos não tem internet em suas casas. Ele 

afirmou que, apresentará uma indicação, para que o Poder Executivo instale internet Wifi, em todas as 

escolas municipais, para que os alunos possam assistir às aulas mantendo as medidas de prevenção através 

do distanciamento e organização de alunos em horários diferenciados. Ele comentou que, os alunos que 

não possuírem celulares, que fossem disponibilizados o acesso a computadores, para que não aconteça o 

mesmo que, estar acontecendo nas escolas estaduais, pois muitos alunos não têm acesso à internet ou 

computadores e estão sendo prejudicados no ensino por isso. Ele disse ainda, que o município tem 

condições de oferecer esse tipo de estrutura, pois houve muita economia durante todos os meses que as 

escolas ficaram fechadas. Por conseguinte, o senhor vereador Gilson Santos do Rosário comentou que, o 

retorno das aulas remotamente é preocupante, pois os alunos não conseguirão avançar na educação, pois 

não terão o rendimento aceitável, haja vista que muitas famílias não têm os recursos necessários, para tal, 

como internet, computadores e até mesmo celulares, e destacou que, para ele essa ação servirá apenas para 

justificar os recursos que a educação recebe. Ele comentou que, na próxima sessão apresentará uma 

indicação solicitando a Secretaria Municipal de Obras, soluções voltadas para o recapeamento asfáltico nas 

proximidades do Hotel São José, que apresenta problemas com a drenagem das águas da chuva. E, por não 
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haver outros edis para se manifestar nas Considerações Finais, o senhor Presidente declarou por encerrada 

a Sessão, ficando todos convocados para no dia dezoito 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, treze de agosto de 2020. 
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