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Ata da Vigésima Quarta Sessão Ordinária do ano de dois mil e vinte, realizada em vinte e cinco 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), Damares Vieira Cavalcanti, Emílio de Jesus Souza, Gilson 

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

as seguintes proposições: Requerimento 012/2020- Ao Prefeito Municipal, Secretaria Municipal de 

Educação, Secretaria Municipal de Saúde e a Secretaria Municipal de Assistência Social, para no prazo de 

10 dias encaminhar a esta Casa Legislativa: 1. Relação de todos os veículos que estão a serviço do 

Município de Poço Verde, relacionadas às devidas placas, bem como a divisão entre veículos próprios, 

mediante locação e que estão em comodato; 2. Relação de todos os motoristas que prestam serviços e que 

são responsáveis pelos referidos veículos; 3. Cópia de todas as atas de registro de preços, bem como de 

todos os contratos de combustíveis, medicamentos, material médico hospitalar, locação de veículos e 

material permanente, de autoria dos senhores vereadores José Alessandro Santana Farias, Gilson Santos 

Rosário, Edson de Jesus Reis Santos e Pedro de Jesus Santos;  Moção de Congratulação 014/2020- A 

Empresa COMAP, pelo compromisso e dedicação no desenvolvimento de suas atividades, no âmbito desta 

municipalidade, de autoria do senhor Presidente Alexandre Almeida Dias; Indicação 044/2020- 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 

construção de Quadras Poliesportivas nos povoados Ladeira do Tanquinho e Lagoa do Junco; de autoria do 

senhor vereador Emílio de Jesus Souza; Indicação 045/2020 - Ao Governo Municipal, solicitando o que 

segue: 1. Providências junto aos órgãos competentes voltadas para a limpeza das ruas do Distrito São José, 

bem como, a melhoria de todas as estradas vicinais que dão acesso ao referido Distrito, de autoria do 

senhor vereador Pedro de Jesus Santos; Indicação 046/2020 - Ao Governo Municipal, propondo o que 

segue, conforme anseio da comunidade: 1. Colocação de redutores de velocidade no final da Rua Antônio  

Dória, bem como, sinalização vertical em toda extensão da referida via; 2. Limpeza em regime de urgência 

no canal da rede de esgoto da Rua Antônio Dória, de autoria do senhor vereador José Alessandro Santana 

Farias. No Grande Expediente, o senhor Presidente justificou a Moção de Congratulação à empresa 

COMAP, pela prestação de serviços, de grande relevância para o município com o fornecimento de 

insumos agrícolas. E destacou que é uma empresa  exemplo de empreendedorismo de sucesso, que  atua no 

ramo de agricultura e  pecuária, e mesmo diante da pandemia,  pela qual passamos, a empresa COMAP não 

tem medido esforços, para que o homem do campo seja atendido em suas necessidades. Ele disse ainda, 

que em um município agrícola como o nosso é de fundamental importância que os agricultores tenham 

suporte para manutenção de suas atividades, pois o agronegócio não pode parar, por que produz o que 

consumimos diariamente em nossas casas. A empresa é administrada pelo senhor José Camilo Santana sua 

esposa Lucineia Dória de Santana e o filho do casal o jovem Gustavo Henrique Dória de Santana, que se 

destacam pela excelência dos serviços prestados à comunidade se solidificando e adquirindo credibilidade 

no comércio local. Em seguida, o senhor vereador José Alessandro Santana Farias falou sobre as 

Indicações de sua autoria, solicitando a sinalização e instalação de redutores de velocidade na Rua Antônio 

Doria, pois está sendo a principal via de tráfego, haja vista que as demais ruas estão com o trânsito 
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bloqueado.  Ele falou também sobre a falta de respeito com os agentes de trânsito, que estão há mais de três 

anos com o mesmo uniforme, e alguns deles não tem mais as botas especiais, bem como outros EPI'S 

necessários a sua atividade, e indagou onde estão sendo investidos os recursos provenientes das multas de 

trânsito? Na oportunidade, o edil falou sobre os graves e recorrentes problemas na rede de esgoto existente 

no município, e afirmou que, apesar do Governo Municipal estar priorizando o combate à COVID-19, 

existe ainda outras demandas, que devem ser resolvidas e que não podem esperar a pandemia passar. Ele 

declarou ainda, que é interessante, que alguns vereadores que, passaram praticamente, o mandato inteiro 

sem falar nada, atualmente com a proximidade das eleições começarem a se manifestar, e denunciou que, 

alguns vereadores possuem acesso direto aos serviços de marcação de exames, através de parentes, 

enquanto as outras pessoas são deixadas de lado. Ele parabenizou o senhor vereador Emílio, por apresentar 

Indicação solicitando a construção de Quadra Poliesportiva no povoado Ladeira do Tanquinho, e também 

para Lagoa do Junco. O edil afirmou que, o verdadeiro papel do vereador é fazer cobranças, de maneira 

responsável, observando as demandas dos poçoverdenses, independente da cor da 'boca'. O edil falou sobre 

o Projeto de Lei que deu entrada nesta Casa, que visa encaminhar emenda de subvenção para a Lira 

Filarmônica Santa Cruz, e destacou que este Projeto será debatido hoje, e é uma grande ajuda para a 

entidade que, realiza um grande serviço para a sociedade. Ressaltou que, os vereadores defendem a cultura 

do nosso município, e acredita que o valor que será destinado para a entidade anualmente é muito justo. Na 

ocasião, o edil disse ainda, que outras instituições também merecem esse reconhecimento, como exemplo a 

Escolinha Pé no Chão, que também presta um grande serviço para a sociedade, através do treinamento de 

crianças e jovens, para tentar a carreira de jogador profissional, e desafiou ao Prefeito para que se 

sensibilizasse com esta instituição também, e colocasse um Projeto de Lei beneficiando a Escolinha Pé no 

Chão, na próxima semana. Ele disse ainda, que o município recebeu recursos para a área da cultura, e 

solicitou que a Secretária Municipal apresente um planejamento para contemplar os artistas locais. O edil 

relembrou do senhor Professor Dimas Rabelo, que também foi secretário Municipal de Educação, Diretor 

da DRE em Lagarto, como também foi vereador, que faleceu há quatro anos, deixando muita saudade, para 

todos os seus  amigos e familiares. Por outro lado, ele comentou que esteve na cidade de Fátima, e ficou 

muito feliz com a mobilização das pessoas, que tem apostado num jovem para ser candidato a Prefeito, 

daquele município. Ele disse ainda que, o momento atual é de ter respeito pelo povo, principalmente 

aqueles que mais sofrem, e destacou o trabalho que, o senhor vereador José Raimundo tem feito, lutando 

para dar assistência ao povo de seu povoado, mesmo tendo poucas armas. Em seguida, o senhor vereador 

Edson de Jesus Reis Santos comentou que, apesar da Pandemia ainda estar influenciando a vida de todas 

as pessoas, precisamos nos adaptar e continuar lutando para buscar dias melhores para o nosso município. 

O edil afirmou que, o vírus já está sendo transmitido de forma comunitária, portanto algumas medidas não 

surtem mais efeito, e destacou que o mais importante é manter o distanciamento social, uso de máscara, 

higiene das mãos com água e sabão e álcool gel e realizar a reabertura gradativa do comércio, pois as 

pessoas precisam substituir. Ele falou sobre a situação da Travessa Deuzinho, que está repleta de lama, e 

também falou sobre outras ruas que também sofrem com esta problemática, além da falta de saneamento 

básico, apesar do Prefeito ter prometido fazer o calçamento. O edil afirmou que, apresentou emendas para 

que essas obras fossem feitas, mas até o momento nada foi feito, e provavelmente não será, haja vista que 

não há mais tempo para licitar os serviços. Ele afirmou ainda, que tem feito a sua função de vereador 

trazendo o clamor da população, além de fiscalizar os serviços, e neste sentido tem percebido que, o Poder 
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Executivo tem nomeado pessoas, para cargos em comissão em diversas secretárias, apesar da maioria dos 

serviços públicos do município estarem praticamente parados, e indagou onde essas pessoas estão 

trabalhando? O que elas estão fazendo? Por que o município tem feito tantos empenhos de combustíveis? 

Por que os kits da merenda escolar não foram distribuídos ainda?  Ele relatou que, os Requerimentos e 

ofícios encaminhados ao Poder Executivo pela Comissão Especial não são respondidos, e lamentavelmente 

os vereadores têm que buscar o Ministério Público para conseguir algum documento. Declarou que, o 

município já recebeu recurso para a reforma dos postos de saúde dos povoados Lagoa do Junco, Rio Real e 

Saco do Camisa, mas até o momento não foram iniciadas as obras, e as obras que estão sendo entregues 

atualmente, foram provenientes de recurso deixados pela gestão passada. Ele comentou que, sempre 

defenderá o povo nesta Casa, pois é sua obrigação, e não teme as críticas e está tranquilo, pois suas ações 

são corretas. Na ocasião, o parlamentar comentou que, busca melhorias para a população, que as pessoas 

tenham dignidade, que pelo menos os serviços básicos de saúde sejam oferecidos. Infelizmente, os atuais 

governantes não tem compromisso com a cidade, e querem se perpetuar no poder, ganhar as eleições 

comprando as pessoas com cargos e apadrinhamento político. Por fim, ele agradeceu ao povo de Poço 

Verde por ter lhe oportunizado fazer parte do Poder Legislativo. E, por não haver outros edis inscritos para 

o Grande Expediente, deu-se início à Ordem do Dia. Na Ordem do Dia foram apresentados os Pareceres 

Verbais Favoráveis da Comissão de Justiça Legislação e Redação, da Comissão de Finanças Orçamento 

Fiscalização e da Comissão de Educação Cultura Saúde e Meio Ambiente ao 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. Durante as discussões, o senhor vereador 

Pedro de Jesus Santos comentou que, esse Projeto que está sendo deliberado nesta noite teve grande 

contribuição da Secretária Municipal de Cultura, a senhora Kamylla Cavalcanti, que intermediou essa 

aliança entre a instituição e o Poder Executivo. Ele falou ainda que, a Câmara Municipal tem um grande 

papel, neste processo, e por isso merece ser valorizada, pois todo e qualquer ato administrativo realizado 

pelo Executivo passa por esta Casa, que delibera de acordo com o que acredita ser interessante para a 

população, como estas instituições que oferecem alternativa de lazer e agregam conhecimento para os 

jovens, ele destacou que, esta ação fomentará ainda mais este projeto social. Para o edil será uma honra 

contribuir com o seu voto favorável, para a aprovação da matéria, haja vista que seus filhos passaram pela 

instituição aprendendo a tocar instrumentos e se tornando pessoas melhores, através da disciplina e 

conselhos do maestro João Marcos. Em seguida, o senhor vereador José Alessandro comentou que, esta 

Casa não é um cartório, que apenas assina o que é encaminhado pelo Poder Executivo. E mais, disse que o 

Projeto solicita que o responsável pela Lira preste contas ao Poder Executivo como foram investidos os 

recursos doados, e na oportunidade, pediu que fosse incluída emendas ao projeto, solicitando que, a 

prestação de contas dos recursos subvencionados seja encaminhada também para o Poder Legislativo, e 

ainda que, autorizasse a entidade, ao invés de devolver o saldo do recurso subvencionado, que o mesmo 

seja investido para o próximo ano. Em seguida, o senhor Presidente comentou que, o trabalho da Lira 

Santa Cruz desenvolve é muito bonito e importante para a sociedade, destacou que o responsável pela 

entidade é muito sério e organizado. O edil enfatizou que, os vereadores de forma individual e coletiva têm 

contribuído para a Lira, para através da reforma do prédio, como também aquisição de insumos. Ele disse 

ainda, que ano passado apresentou emenda ao Orçamento Municipal, autorizando que o Poder Executivo 

destinasse R$100 mil reais, para que a Lira investisse em custeio e financiamento para equipamentos. 
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Declarou que, também apresentou indicação solicitando a formalização de convênio da entidade com o 

Poder Executivo. Após as discussões, o Projeto de Lei 999/2020 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 vinte e cinco de junho, de dois mil e vinte, realizarem a próxima Sessão 

Extraordinária, às vinte horas  para constar eu, vereador Edson de Jesus Reis Santos lavrei a presente Ata 

e abaixo subscrevo. 

Plenário da Câmara Municipal de Poço Verde, vinte e cinco de junho de 2020. 
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