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Décima Sexta Legislatura 

 

Ata da Vigésima Sétima Sessão Ordinária do ano de dois mil e dezoito, realizada em vinte e 

nove de maio, às dezenove horas, no Plenário da Câmara Municipal de Poço Verde, onde se 

fizeram presentes sob a Presidência Interina do senhor vereador Edson de Jesus Reis Santos, 

os senhores vereadores: José Alessandro Santana Farias (Segundo Secretário), Emílio de 

Jesus Souza, Gileno Santana Alves, Gilson Santos do Rosário, Jaci Silvino de Sousa, Josefa 

Délia Félix dos Reis e Pedro de Jesus Santos. A seguir, procedeu-se a dispensa da leitura da 

Ata da Sessão Anterior. E, por não haver oradores inscritos para o Grande Expediente, ou 

matérias para serem discutidas ou votadas na Ordem do Dia, deu-se início às Considerações 

Finais. Nas Considerações Finais, o senhor vereador Pedro de Jesus Santos falou sobre as 

manifestações que estão ocorrendo Brasil afora, e destacou a importância de conscientizarmos 

e debater cada vez mais a ideia de democracia, nos vários ambientes que estivermos, seja no 

trabalho, na família, na roda de amigos, pois o que está acontecendo no país é uma 

manifestação legítima e pacífica dos caminhoneiros, que têm lutado pelos seus direitos. Disse 

ainda, que o Governo que se instaurou no país, não foi escolhido pelo povo, mas pelo 

Congresso, que afastou a Presidente Dilma, mas é preciso que ele continue até o fim do 

mandato, e de forma democrática o povo escolha seu novo representante. O senhor vereador 

Pedro de Jesus Santos afirmou que, algumas vezes se referiu de forma hostil a um pré-

candidato a Presidente, o senhor Jair Bolsonaro, mas reconhece que deve respeitá-lo, pois  é 

um cidadão que coloca seu nome à disposição, assim como os demais candidatos, para que o 

povo brasileiro escolha seu representante. Comentou que, é dever do povo também escolher 

dois senadores, deputados federais, estaduais e o governador, e é preciso que todas as esferas 

estejam unidas, e que o Governo seja de coalizão, para que não se incite o ódio, como estamos 

vivenciando, atualmente. E chamou a responsabilidade dos colegas, para trazer o debate para o 

campo das ideias e fortalecer a democracia. Depois, o senhor vereador Edson de Jesus Reis 

Santos comentou que é muito importante trazer esse assunto para o Plenário, haja vista o que o 

país está vivenciando nesses dias. Disse ainda, que apesar da democracia está passando por 

turbulências, não podemos deixar de lutar, pois somente assim se poderá garantir os direitos 

civis. Comentou que, o impeachment está de acordo com as nossas leis, e foi votado pelos 513 

deputados eleitos pelo povo brasileiro, e para ele o povo deve aprender a escolher melhor seus 

representantes.  Disse ainda, que as manifestações realizadas pelos caminhoneiros surgiram, 

por que estes não aguentam mais pagar impostos tão altos, e nenhum dos governantes que 

passaram quiseram alterar. 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 cinco de junho de dois mil e dezoito, às dezenove horas realizarem a próxima Sessão 

Ordinária, e para constar eu, vereador José Alessandro Santana Farias, lavrei a presente Ata 

e abaixo subscrevo, em substituição ao titular.  

 

Plenário da Câmara Municipal de Poço Verde, em vinte e nove de maio de 2018.  
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