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Ata da Trigésima Sessão Ordinária do ano de dois mil e vinte, realizada em trinta de julho, 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, Emílio de Jesus Souza, Damares Vieira Cavalcanti, 

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

apresentadas as seguintes proposições: Moção de Pesar 023/2020 - Em virtude do falecimento repentino da 

senhora Maria Adélia de Santana, ocorrido em 28 de julho de 2020; Moção de Pesar 024/2020 - Em 

virtude do falecimento do senhor João Paulo do Nascimento, ocorrido em 28 de julho de 2020, ambas de 

autoria do senhor vereador José Alessandro Santana Farias. No Grande Expediente, o senhor vereador 

José Alessandro Santana Farias falou sobre as Moções de Pesar que, apresentou nesta noite, em sufrágio 

do falecimento da senhora Maria Adélia de Santana, que era uma mulher dedicada ao lar, uma mãe 

exemplar e uma pessoa de bom coração, que deixará muitas saudades para familiares e amigos. Ele falou 

ainda sobre o falecimento do senhor João Paulo do Nascimento, conhecido como goleiro do Amargosa, e 

que por muitos anos vendeu cocada de bufu, e assim ficando conhecido por todos, o edil deseja que Deus 

conforte os corações de todos os familiares e lhes dê paz. Depois, o edil comentou que, esta Casa deve 

formalizar uma Comissão Parlamentar de Inquérito, para que os vereadores possam fazer o seu verdadeiro 

papel de fiscalização, pois ele não acredita ser justificável cinco veículos da saúde, consumirem quase R$ 

500 mil reais em combustível, em pouco mais de quatro meses, citou ainda a denúncia que o vereador 

Gilson trouxe sobre a aquisição de medicamentos. Ele falou também sobre a fala do senhor vereador 

Gileno Santana Alves no áudio que colocou nos grupos de whatsapp criticando-o, e destacou que no 

momento que ele estiver presente, responderá a tudo que ele disse, e ressaltou que tem compromisso com a 

verdade. O edil disse ainda, que trará os áudios do colega Gileno, dizendo que tem cotas para marcar 

exames na saúde, vai mostrar quem são as pessoas que não trabalham, mas recebem os salários da 

Prefeitura, enquanto outras trabalham e não recebem, entre outras problemáticas existentes, vai 

desmascarar também as inverdades que o Prefeito diz através de suas lives. Ele falou ainda, que durante a 

live o Perfeito citou que, através da DESO, conseguiu colocar água para diversas localidades, inclusive na 

Lagoa do Junco. Ele falou ainda, que infelizmente no Povoado Tabuleirinho continua com falta de água, 

desde a gestão do ex-prefeito José Everaldo. Ele disse ainda que, os vereadores não têm a intenção de tirar 

o mérito dos ex-prefeitos, mas infelizmente o chefe do Poder Executivo tem o costume de atribuir às 

mazelas da sua gestão, ao seu antecessor, e destacou que é preciso entender que, todos os gestores que 

passaram pela Prefeitura de Poço Verde tiveram momentos bons e ruins durante a gestão. O edil indagou 

ainda, quem é o pré-candidato a vice-prefeito da chapa de Iggor Oliveira? Por que o Prefeito ainda não o 

apresentou?  Ainda em sua live, o Prefeito afirmou ter sido traído pelo Poder Legislativo, logo no primeiro 

dia de mandato, pois o vereador que lhe abandonou, se tornou Presidente da Câmara, e atualmente tem 

apenas quatro vereadores, que são combatíveis. O edil comentou ainda que, não mentiu quando se referiu à 

ausência dos vereadores da situação na Sessão passada, e também quando afirma que os vereadores de 

situação defendem o Prefeito, ou quando se utilizam de artimanha para conquistar votos da população, 

através de assistencialismo, e destacou que os edis devem representar o povo, buscando melhorias para a 

população nesta Casa. O edil chamou a atenção para a falta de sensibilidade do Prefeito, que recentemente 
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visitou o Povoado Lagoa do Junco e vendo as péssimas condições da estrada, não fez nada para amenizar 

aquela situação, e lamentou que, o Prefeito não cumpriu nem a metade das promessas que fez ao povo. 

Indagou ainda, onde estão os implementos agrícolas que, o município recebeu no início da gestão? Em sua 

live, o Prefeito comentou que, a garagem do município está equipada com os veículos, tratores e 

implementos, mas o senhor vereador José Alessandro comentou que, o muro recém-construído na garagem 

tem o objetivo de esconder as mazelas que existem lá, que são os carros quebrados e sucateados, faltando 

pneus entre outras peças, e indagou onde estar o trator e os implementos agrícolas que chegaram 

recentemente ao município está na fazenda de quem? Por fim, o edil falou sobre a ingratidão do Perfeito 

Municipal, que saiu do Partido PSC, porque o senhor André Moura, não pôde mais encaminhar emendas 

para o município, haja vista que não tem mandato. Em seguida, o  senhor vereador Gilson Santos do 

Rosário defendeu  os Projetos de Lei 1002 e 1003/2020 de sua autoria  que, proíbem a suspensão do 

fornecimento de água e energia dos consumidores, por falta de pagamento durante o período da Pandemia. 

O edil falou ainda, sobre as insinuações sobre ele que o Prefeito  fez em sua live, mas salientou que quem o 

elegeu foi o povo, que merece todo respeito e carinho, e não apenas no último ano de mandato, como ele 

tem feito, por isso resolveu sair do grupo que o apoia. Ele falou ainda sobre os gastos exorbitantes e 

inadmissíveis em combustíveis, com pouquíssimos veículos da saúde, e em menos de seis meses chegaram 

a quase meio milhão de reais. Na oportunidade, o edil  falou sobre as Patrols que, o  Prefeito citou na live, e 

que estão trabalhando graças  as denúncias  da Câmara de Vereadores,  se não continuariam encostadas 

sem os pneus, como estavam desde a gestão passada. O edil falou sobre a situação das estradas vicinais, 

que merecem uma atenção especial da administração, e não adianta o Prefeito colocar a culpa nas chuvas, 

haja vista que as estradas não receberam a manutenção necessária desde o início da gestão. Ele comentou 

ainda, que aos poucos ele revelará quais os motivos o levaram a deixar o grupo do Prefeito e resolveu 

seguir apoiando o agrupamento do senhor Roberto Barracão, porque acredita numa política diferente. Ele 

afirmou que, sempre defendeu a pluralidade de candidatos, onde as pessoas possam escolher quem melhor 

lhes represente e orientou as pessoas para não venderem seus votos, pois cada candidato deve conquistar 

seus votos com honestidade e trabalho. O edil comentou que,  a tubulação para abastecimento de água do 

povoado Tabuleirinho foi colocada na gestão do ex-prefeito José Everaldo, mas desde aquela época nunca 

houve distribuição de água, para os consumidores daquela localidade, e atualmente esta situação está sendo 

solucionada, apesar dos inúmeros pedidos desta Casa feitos a DESO em gestões passadas.  Por meio de 

aparte, o senhor vereador Edson de Jesus Reis Santos comentou que, o problema com o abastecimento de 

água no povoado São José e Tabuleirinho não foram resolvidos antes, por falta de interesse dos antigos 

gestores, que não priorizaram este assunto, apesar de sua inegável importância. O edil comentou ainda, que 

o Prefeito fez diversas promessas à população, inclusive a de pavimentar ruas na sede do município e nos 

povoados Tabuleirinho e São José. Ele relembrou que, durante uma audiência pública, o Prefeito foi 

cobrado diretamente pela população da localidade, a execução da pavimentação de ruas, mas ele titubeou e 

não respondeu. Continuando, o senhor vereador Gilson Santos comentou que, as obras que estão sendo 

feitas no município são Indicações dos vereadores, inclusive no mandato passado ele apresentou sugestão, 

para a Construção de Praça nas comunidades Ladeira e na Lagoa do Junco, mas elas só foram atendidas 

agora, mas as pessoas dessas comunidades reconhecem quem trabalha pelo povo. Na ocasião, o edil pediu 

que, o Governador do Estado possa realizar a operação tapa buracos, para dar mais qualidade nas estradas 

que ligam o município. Depois, o senhor vereador Pedro de Jesus Santos comentou que, o mundo está 
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enfrentando uma situação muito difícil e é preciso ter compaixão pelas pessoas, e compreender que, a 

Pandemia não acabou, por isso é necessário continuar obedecendo às normas de saúde e de distanciamento 

social. O parlamentar parabenizou o Presidente Alexandre Almeida Dias, pela condução da Casa 

Legislativa, de forma paciente, justa e ordeira, de acordo com o Regimento Interno, e se algum vereador 

achar que está sendo prejudicado, que busque a Lei para fazer sua contestação se for necessário, e disse 

mais uma vez, que os vereadores de situação têm que se apresentar para o debate, trazendo as respostas aos 

questionamentos que os vereadores de oposição têm apresentado. O edil falou ainda que, o Prefeito em sua 

live, usou termos chulos, para se referir à eleição para a escolha do Presidente da Casa, e ressaltou que, a 

Câmara é independente e soberana, tem autonomia para escolher o seu gestor e a população apoia e confia 

nos representantes que elegeu. Ele afirmou também, que jamais questionou as indicações e nomeações do 

Prefeito, para os cargos de Secretários, pois compreende que é um ato discricionário de sua função, e cabe 

apenas a ele decidir quem coloca ou não nos cargos. O edil comentou que, os colegas vereadores trouxeram 

assuntos que, sugerem questionamentos, que devem ser feitos para o Poder Executivo, e as pessoas estão 

acompanhando e querem respostas dos vereadores. Portanto, não adianta a Comissão Especial e os colegas 

trazerem especulações sem elucidar os fatos, para a população, mas estas respostas somente serão 

disponibilizadas quando o Poder Executivo encaminhar o que a Casa pediu. O edil comentou que, o 

vereador que se omite do seu papel de fiscalização e confunde essa função com perseguição político 

partidária, não deveria fazer parte do Poder Legislativo, e destacou que mesmo que o edil tenha um 

trabalho assistencialista e social, não deve se omitir as suas funções primordiais de legislar e fiscalizar.  Ele 

relatou que, infelizmente é muito comum a população ficar dividida ou muito próxima ao grupo político, e 

se comover ou se incomodar quando há algum tipo de investigação, envolvendo o Prefeito que apoiou, mas 

é uma atitude cultural, e os agentes políticos tem a obrigação de demonstrar os fatos e não mascarar as 

informações, e até mesmo fazer sensacionalismo, mas serem responsáveis com os atos, pois a população 

espera isso de seus representantes. Ele disse ainda, que o 'jogo eleitoral' só vai ser jogado no momento 

certo, após as convenções e posteriormente no momento do pleito propriamente dito. Em seguida, o senhor 

vereador Amaury Batista Freire comentou que, há três semanas, tentou se inscrever no Grande 

Expediente, mas não conseguiu, pois se ocupou com a assinatura de documentos na Secretaria, e apesar de 

ter chegado antes da sessão iniciar, não se atentou para o fato de assinar o livro, e naquela data, o 

Presidente interino não permitiu que ele assinasse, após o início da sessão, e ficou indignado com a atitude 

do Primeiro Secretário, que viu a situação, mas não se manifestou. Ele comentou ainda, que o senhor 

vereador Pedro de Jesus Santos em outra oportunidade tentou se inscrever no Grande Expediente, através 

de mensagem pelo celular, mas não lhe foi permitido, haja vista que, não havia assinado no livro. Ele pediu 

que o senhor vereador José Alessandro respeitasse os colegas, e que não se referisse a ele como bajulador, 

pois ele não é. E mais, afirmou que, o colega está sendo muito repetitivo nas suas declarações, e destacou 

que, se o edil encontrou indícios de que, há a necessidade de uma CPI na saúde, que ela seja feita, mas que 

não utilize a tribuna como seu palanque. Na ocasião, o edil destacou falou que, as ausências dele dizem 

respeito apenas a Secretaria e ao Presidente da Casa, aos quais se reporta, quando necessário. Por outro 

lado, o edil solidarizou-se com as pessoas acometidas pela covid-19, e pede a Deus que proteja essas 

pessoas, que dê força e saúde aos profissionais de saúde, até que a vacina chegue para todos. E, por não 

haver outros oradores inscritos, para o Grande Expediente, ou matérias para serem discutidas ou votadas na 

Ordem do Dia, e ainda edis para se manifestar nas Considerações Finais, o senhor Presidente declarou por 
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encerrada a Sessão, ficando todos convocados para no dia quatro 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, trinta de julho de 2020. 
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