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Ata da Vigésima Terceira Sessão Ordinária do ano de dois mil e vinte, realizada em dezoito de junho, 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 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, Gileno Santana Alves, Gilson Santos do Rosário, Josefa Délia Félix dos Reis e Pedro de 

Jesus Santos. Em seguida, foram apresentadas as seguintes proposições: Projeto de Lei 999/2020- 

Autoriza o Poder Executivo a conceder Subvenção Social, na forma de auxílio financeiro à Associação 

Musical Filarmônica Lira Santa Cruz e dá outras providências, de autoria do Governo Municipal; 

Indicação 041/2020 - Ao Governo Municipal, solicitando o que segue: 1. Melhoria da estrada localizada 

no Distrito São José, no trecho compreendido: Casa de Hernandes até a saída da pista, próximo a Zé de 

Luizão, de autoria do senhor Presidente Alexandre Almeida Dias; Indicação 042/2020 -Ao Governo 

Municipal, solicitando o que segue: a) Providências imediatas voltadas para o pagamento do PMAQ - 

Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica, a todos os servidores 

municipais, que fazem jus a tal benefício; b) Melhoria da principal estrada vicinal da comunidade Bom 

Jardim, com a colocação de piçarra/cascalho; c) Melhoria da Rua Deocleciano Rodrigues Reis e 

adjacências, localizada no bairro Fazendinha, com a colocação de piçarra/cascalho, de autoria do senhor 

vereador Edson de Jesus Reis Santos; Indicação 043/2020- Ao excelentíssimo senhor Prefeito Everaldo 

Iggor Santana de Oliveira, Prefeito desta municipalidade, sugerindo o que segue: 1.Providências  junto a 

Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, voltadas para a melhoria da estrada vicinal, com a colocação 

de piçarra/cascalho, no trecho compreendido: Queimada Comprida/Cabeça do Boi/Rio Real; 

2.Providências  junto a Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, voltadas para a inclusão das 

comunidades Pinhão, Lagoa do Mandacaru, Tanque Novo e Aroeira, no roteiro da coleta de lixo, de autoria 

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

Reis Santos comentou que, acreditava que essa pandemia seria mais breve, e infelizmente o Prefeito não 

quer ir até às comunidades, para ver a realidade que eles estão vivendo. O edil lamentou a situação das 

estradas vicinais, que estão intransitáveis e destacou que de fato não dá para fazer muita coisa agora, neste 

período de chuvas, mas a manutenção das estradas deveria ter sido feita no verão. Ele relatou que, os 

moradores da comunidade Bom Jardim reclamam que o cascalho que colocaram nos buracos existentes na 

comunidade foi de péssima qualidade, mesmo sendo um local onde é extraída a melhor piçarra do 

município. O edil afirmou que, não pode deixar essa situação passar em branco, pois seu mandato foi o 

povo quem lhe deu, e o Prefeito e os secretários têm que entender que, a função genuína do vereador é 

cobrar, fiscalizar com responsabilidade e decência. Ele afirmou que, mesmo antes de ser vereador nunca 

teve medo ou titubeou ao demonstrar sua opinião, mas respeita a opinião de cada um. Na oportunidade, ele 

falou que esteve na Rua Teocleciano Rodrigues Reis, e destacou que às pessoas estão sem poder sair de 

casa, em decorrência da lama, e pediu que o Prefeito mande colocar cascalho, para melhorar a vida 

daquelas pessoas, que estão indignadas com a falta de ação do Poder Executivo. Ele cobrou ao Prefeito o 

repasse do PMAQ, aos profissionais de saúde, que atingiu as metas alcançadas, e estão sem receber o 

auxílio há cinco meses, apesar dos recursos estarem sendo recebidos pelo Poder Executivo. O parlamentar 

pediu que o Prefeito interaja com os sindicatos dos servidores, e explique porque está agindo dessa forma 
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com os servidores da saúde, bem como também dialogue com os representantes do Sintese, que também 

não estão conseguidos uma audiência com o Prefeito. Ele denunciou a falta de  EPI'S para o servidores, e 

declarou ainda que, as barreiras sanitárias estão funcionando precariamente, sem os equipamentos corretos, 

os pais dos alunos também reclamam que, o município distribuiu apenas um kit de alimentação escolar até 

agora, e indagou o que estão fazendo com o dinheiro da merenda? O senhor vereador Edson afirmou que, a 

comissão especial criada por está Casa, está de mãos atadas, e tem feito reuniões com a sociedade civil 

organizada, estudando ações e medidas, mas infelizmente não tem sido ouvida, pois o Poder Executivo não 

interage com o Poder Legislativo. Ele relembrou que, há algum tempo o Prefeito chegou a dizer que, as 

indicações dos vereadores não serviam para nada, e isso é uma grande falta de respeito com a Câmara, bem 

como com o povo, que o elegeu.  Em seguida, o senhor vereador Pedro de Jesus Santos falou sobre o 

aumento expressivo dos casos de COVID-19, à medida que as atividades estão sendo retomadas, e a 

ausência de leitos de UTI, que estão cada vez mais escassos em nosso estado. Na oportunidade, o 

parlamentar comentou que, cada vereador a seu modo continuou prestando serviço à população, mesmo 

durante a quarentena, pois as pessoas precisam de assistência de saúde, e não podem esperar pelo Poder 

Público, que está praticamente parado, em decorrência da COVID-19.  Ele afirmou que, a população está 

cansada da quantidade de decretos, que são publicados, restringindo as atividades há três meses, e apesar 

disso, as pessoas não estão visualizando os resultados esperados. Ele refletiu sobre a insuficiência de leitos 

de UTI que o nosso estado possui, e a falta de priorização, voltada para a área da saúde, que os governantes 

têm demonstrado até agora, e destacou que, devemos estar atentos a isso, pois verificamos que, o estado 

tem mais fragilidades do que se pensava. Ele afirmou que, é necessário ressignificar muitas coisas, como 

exemplo, o comportamento como cidadãos, político, e, sobretudo como líder. Depois, o orador  falou sobre 

a extinção do FUNDEB, que está prevista para este ano, e salientou que grande parte dos recursos que 

compõe o fundo são provenientes de impostos, e por isso, ele defende que os movimentos educacionais 

devem estar atentos, para buscar outras fontes de custeio da educação, e destacou que, quanto mais se 

investe em educação, mais preparado o país estará, para enfrentar situações como esta. Ele indagou se, este 

momento em que, está ocorrendo uma explosão de casos de COVID-19, era o mais oportuno para a 

reabertura da economia? Comentou que, as pessoas não podem relaxar e deixar de cumprir com as 

exigências das autoridades sanitárias, como o uso de máscaras, distanciamento social e se puder 

permanecer em casa. O edil disse que, vai começar a discutir a política partidária municipal, apresentou a 

pré-candidatura dele, ele destacou que vai defender suas ideias, e a sua candidata a Prefeita Edna Dória, e 

ressaltou que se for eleita, será a primeira mulher no cargo, o edil comentou que acredita nas 

potencialidades do Grupo Boca Preta, e que é possível discutir política com responsabilidade, com altivez e 

tranquilidade, finalizou o edil. Depois, o senhor vereador Gilson Santos do Rosário comentou que, os 

munícipes estão cobrando a realização do serviço na estrada vicinal, que dá acesso ao povoado Campestre 

do Abreu, e destacou que já solicitou ao Prefeito que tomasse providências em relação ao problema. O edil 

pediu que, o Governo Municipal convidasse os comerciantes locais, para uma reunião, para definir a 

flexibilização das restrições de abertura do comércio local, haja vista que não percebe aglomerações em 

vários segmentos do comércio, como de confecções, e por outro lado, destacou que tem visto aglomerações 

nos coletivos e nos supermercados. O edil refletiu que, o Governo deveria ter um olhar mais sensível 

também aos vendedores ambulantes, e que permitisse a circulação deles, desde que eles cumpram as 

exigências sanitárias. O parlamentar disse ainda, que as barreiras que foram colocadas na região central do 
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município não estão surtindo efeito, pois já existe transmissão comunitária, portanto sugeriu que, o 

Governo Municipal utilizasse esses recursos, para a realização de mais testes na população, e assim tomar 

as medidas cabíveis. O edil comentou que, testou positivo para a COVID-19, mas ficou isolado em sua 

casa, após ter tido contato com uma pessoa infectada, no entanto, não teve sintomas, mas ficou muito 

preocupado com o baixo número de leitos de UTI que existe no estado.  Ele falou ainda, que uma munícipe 

lhe pediu, que os vereadores observassem a travessa Deusinho, que está numa situação muito ruim, com 

muita lama, e lamentou que, a Rua Josefa Rocha Dória esteja com os mesmos problemas, mas infelizmente 

a administração não esteja atendendo as expectativas da população, e pediu que, o Prefeito mandasse 

limpar o mato que está muito alto. Continuando, o edil falou sobre a reunião que a Comissão Especial 

convocou na última terça-feira, na câmara municipal, com a presença de diversos representantes da CDL, 

proprietários de laboratórios, farmácia, representante do comitê popular, entre outras pessoas, com o 

objetivo de discutir ideias e acompanhar o que o Governo Municipal tem feito para combater a COVID-19. 

Ele comentou que, muitos pais de alunos da rede municipal denunciam que, ainda não receberam os kits 

com a alimentação escolar prometidos pelo Poder Executivo. Ele indagou ainda, porque a Secretaria 

Municipal de Educação não disponibilizou aulas online, se o Ministério da Educação já autorizou a 

execução das mesmas? Por outro lado, o edil comentou que, o senhor Roberto Barracão é pré-candidato ao 

cargo de Prefeito, e ele se apresenta diante como uma opção, para aquelas pessoas que estão cansadas da 

mesmice na política, e querem um novo representante, que tenha ideias novas, para trazer melhorias para o 

nosso município. Ele disse ainda, que algumas pessoas vêm tentando diminuir e denegrir a imagem de 

Roberto, por que estão sentindo-se incomodadas com o crescimento dele na política, concluiu o edil. Em 

seguida, o senhor vereador José Alessandro Santana Farias agradeceu a todos que estão assistindo as 

sessões através das redes sociais, e destacou que, há pelo menos um mês, encaminhou ofício para o Poder 

Executivo, solicitando respostas em relação ao Conjunto Habitacional Marcelo Déda, pois as pessoas estão 

pagando aluguel, enquanto seus imóveis estão fechados e se deteriorando com a ação do tempo. E mais, 

comentou que, o Prefeito declarou que, o conjunto terá sérios problemas com o esgotamento sanitário, 

assim como outros existentes no município. Continuando, o senhor vereador José Alessandro chamou a 

atenção para o fato de empresas gananciosas, que visam apenas o lucro, construírem conjuntos 

habitacionais sem qualquer responsabilidade, causando prejuízos para os moradores e para o município, e 

citou exemplos. Ele disse também que, o Prefeito se comprometeu até o final do ano, resolver a questão do 

esgoto do Conjunto Françual, como também fazer uma obra paliativa no esgoto do Conjunto João Emídio, 

pois a questão é um pouco mais complicada e requer mais recursos. O edil disse ainda, que o Prefeito 

comentou que, construirá uma quadra poliesportiva no povoado Lagoa do Junco, falou sobre as estradas 

vicinais, que precisam de manutenção, mas com as chuvas é impossível fazer o serviço bem feito. Ele falou 

sobre diversos assuntos relacionados as ruas do município, e destacou que o Prefeito se comprometeu a 

resolver todos os problemas que foram elencados por ele durante a reunião.  Na ocasião, o edil comentou 

que, recentemente houve queima de fogos, e alguns boatos surgiram em relação a motivação daquela 

comemoração, e relembrou que, essa prática é muito comum, principalmente daqueles que fazem " a velha 

política", e utilizam deste artifício para demonstrar que estão fortes e vitoriosos, mas muitas vezes não 

estão. Por sua vez, o parlamentar comentou que, estamos numa curva crescente do número de casos de 

COVID-19, e reabertura do comércio é algo muito complicado, mas as pessoas precisam ter condições de 

sobrevivência, e neste sentido, relembrou de uma ideia que ele apresentou no início não mandato, de o 
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município fazer um cadastro com os comerciantes informais, e recolhesse uma taxa mínima, como forma 

de haver um controle desse tipo de comércio, bem como para futuramente ajudá-los de alguma forma. Ele 

relatou ainda as dificuldades que esses comerciantes informais estão enfrentando, por não poderem vender 

os seus produtos, e não terem um apoio do Governo Municipal. Por conseguinte, o senhor Presidente falou 

sobre a Indicação 041/2020 de sua autoria, solicitando ao Governo Municipal melhoria na estrada 

localizada no Distrito de São José, no trecho compreendido entre a casa de Hernandes até a saída na pista, 

próximo a Zé de Luizão, e afirmou que assim como as demais, essa propositura será encaminhada a 

Prefeitura, para que essa solicitação seja incluída na programação de serviços. E, por não haver outros edis 

inscritos para o Grande Expediente, deu-se início à Ordem do Dia. Na Ordem do Dia, foi colocado em 

discussão o Projeto de Decreto Legislativo 002/2020- Concede Cidadania Poçoverdense ao senhor 

Gildécio Batista de Santana e Projeto de Decreto Legislativo 003/2020 -Concede Cidadania Poçoverdense 

a senhora Valdiana de Souza Santos. Durante as discussões, o autor dos Projetos, o senhor vereador José 

Raimundo justificou as proposições, destacando que os dois homenageados são pessoas íntegras e que 

contribuem muito para a comunidade do Povoado Rio Real, por isso ele pediu o voto dos colegas para a 

aprovação dos Títulos de Cidadania Poçoverdense.  Por conseguinte, o senhor vereador Pedro de Jesus 

comentou que, esses projetos estão sendo votados nesta noite porque já estavam na pauta, antes da 

Pandemia. O Presidente da Casa por sua vez, explicou que, infelizmente este ano não haverá a solenidade 

de entrega de Títulos, mesmo que as matérias sejam aprovadas, mas elas constarão nos registros da casa, e 

poderão ser entregues posteriormente. Em seguida, o senhor vereador Gilson do Rosário afirmou que, os 

dois homenageados são merecedores da honraria, no entanto, ele não votará nas matérias, porque havia 

prometido que, este ano não votaria em projetos desta natureza, porque num passado recente, percebeu que 

os títulos estavam sendo concedidos por questões eleitoreiras, e não concorda com essa prática. Após as 

discussões, os Projeto de Decreto Legislativo 002 e 003/2020 foram submetidas em votação, obtendo 

como resultado: APROVAÇÃO COM UM PLACAR DE 10 (DEZ) VOTOS FAVORÁVEIS E 01 (UMA) 

ABSTENÇÃO, DO SENHOR VEREADOR GILSON. Ainda na Ordem do Dia, foram apresentados os 

Pareceres Verbais Favoráveis da Comissão de Justiça Legislação e Redação e da Comissão de Educação 

Cultura Saúde e Meio Ambiente ao Projeto de Lei 998/2020, que dispõe sobre o fechamento em definitivo 

de trecho de rua para ampliação e uso exclusivo da Escola Municipal Governador Antônio Carlos 

Valadares e dá outras providências. Durante as discussões, o senhor vereador José Alessandro comentou 

que, está muito feliz em saber que a Escola Municipal Governador Antônio Carlos Valadares será a 

primeira, da rede municipal a ter uma quadra poliesportiva, e destacou que toda a comunidade que reside 

na localidade, poderá utilizar o espaço para praticar esportes, e destacou que, a comunidade fez a sua parte 

elaborando um abaixo-assinado, demonstrando que se preocupa com as decisões tomadas pelos 

governantes, no entanto, os vereadores irão votar no Projeto com  responsabilidade. Ainda nas discussões, 

o senhor vereador Pedro comentou que, tem a consciência de que, os recursos para a construção da quadra  

poliesportiva  é oriundo do FNDE, e afirmou ainda, que os vereadores têm uma responsabilidade imensa ao 

deliberar nos projetos, e em alguns momentos não consegue agradar a todos, mas visualizando a 

necessidade da comunidade escolar, compreende que, o espaço que o município requer é de suma 

importância, para concretizar a obra, e infelizmente uma parte da rua terá que ser fechada, apesar de neste 

momento, alguns moradores da localidade não concordarem, portanto votará favoravelmente na material, 

para que a escola possa ter uma melhor estrutura, para receber os alunos da rede municipal. O edil relatou 
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ainda, que não teve acesso ao abaixo-assinado, comentado pelos colegas. Ele disse ainda, que espera que o 

próximo gestor do município possa ter um olhar mais sensível, com as demais escolas da rede, e que 

invistam na estrutura, para dar mais qualidade ao ensino da rede municipal. Em seguida, o senhor 

Presidente, comentou que, recebeu o abaixo assinado das mãos de uma moradora, e deixou na Secretaria 

da Casa, para que fosse anexado ao Projeto.  Por conseguinte, o senhor vereador Edson de Jesus Reis 

Santos comentou que, este Projeto era um sonho do ex-Secretário de Educação Paulo Roberto Caduda, que 

na sua gestão buscou os recursos, junto ao Governo Federal, para a construção da quadra, mas não 

conseguiu concretizar, deixando o dinheiro para o atual gestor fazer. Ele disse ainda, que essa quadra é 

muito esperada pela comunidade escolar, e este espaço sendo anexado a escola melhorará o cotidiano da 

comunidade escolar, apesar de alguns moradores serem contrários à medida, mas relatou que eles devem se 

orgulhar de poder residir próximo de uma escola, que ficará muito boa, e que poderá valorizar até mesmo 

os imóveis da região. Ele destacou que também votará favoravelmente na matéria. Em seguida, o senhor 

vereador José Alessandro comentou que, os vereadores querem uma reforma completa na escola, que há 

muito tempo clama por essa intervenção, e não apenas a construção de um muro. Ele disse ainda, que 

também votará favoravelmente ao fechamento da rua, como também pediu a colaboração dos demais 

colegas. Em seguida, o senhor vereador Amaury afirmou que, a intenção do Prefeito é fazer uma grande 

reforma na escola, para que a comunidade escolar tenha mais qualidade no ensino, e pediu a colaboração 

de todos para a aprovação do Projeto. Depois, o referido Projeto de Lei foi submetido 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, ou edis para se manifestar nas 

Considerações Finais, o senhor Presidente declarou por encerrada a Sessão, ficando todos convocados 

para naquela noite de dezoito de junho, de dois mil e vinte, realizarem a próxima Sessão Extraordinária, às 

vinte horas e quarenta minutos, e para constar eu, vereador Edson de Jesus Reis Santos lavrei a presente 

Ata e abaixo subscrevo. 

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