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Ata da Trigésima Sétima Sessão Ordinária do ano de dois mil e vinte, realizada em vinte e cinco de 

agosto, 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, 

Damares Vieira Cavalcanti, Gilson Santos do Rosário. A seguir foram apresentadas as seguintes 

proposições: Requerimento 017/2020 - Convida a senhora Antônia Stela Santana de Oliveira, 

Secretária Municipal de Saúde, a comparecer em uma das Sessões Ordinárias deste Poder 

Legislativo, em data a combinar, com a finalidade de falar a respeito do paradeiro do veículo 

destinado a realização de exames ginecológicos, de autoria do senhor vereador Edson de Jesus Reis 

Santos.  No Grande Expediente, o senhor vereador José Alessandro Santana Farias leu alguns 

versículos bíblicos e refletiu sobre a perseguição que vem sofrendo ultimamente, de pessoas que ele 

não imaginava serem capaz. Apesar disso, o edil comentou que fica triste, mas não teme lutar para 

defender o povo, pois faz uma política séria e com verdade. Por outro lado, ele falou que a política de 

Poço Verde parece um balcão de negócios e a Prefeitura tem sido loteada, para a próxima gestão. Ele 

afirmou ainda, que um jovem que há poucos dias estava criticando o Prefeito nas redes sociais, hoje 

publicou uma foto abraçado ao Chefe do Poder Executivo. Depois, o edil elencou as propostas que o 

Prefeito apresentou no seu Plano de Governo em 2016, e destacou que não cumpriu quase nenhum 

item, e citou vários problemas que esta Casa trouxe, em relação às poucas ações que o município 

realizou.  Ele lamentou que, o esporte e a cultura do Município tenham sido esquecidos nessa gestão, 

e destacou que a maior quadrilha junina do município Chamego Bom, pediu auxílio várias vezes, mas 

não teve resposta e se desfez, assim como a  Banda de Pífanos do povoado Saco do Camisa. O edil 

relatou que infelizmente o Governo Municipal não tem compromisso com a população, e as pessoas 

precisam de um governo com menos promessas e mais ações. Continuando, o edil falou sobre a Praça 

do Conjunto Pedro Valadares e destacou, que o senhor vereador Amaury trouxe a informação que, a 

Praça será construída com recursos próprios. Ele disse ainda, que há alguns dias foi surpreendido 

com mensagens no grupo de Whatsapp, onde uma pessoa afirmou que, os recursos da merenda 

escolar estavam indo para o bolso dos vereadores também, e ele explicou que, esses recursos são 

federais e são depositados, diretamente nas contas do Poder Executivo e a Câmara tem o dever 

apenas de fiscalizar, mas infelizmente não tem conseguido, porque não está recebendo a 

documentação necessária para tal.   Ele chamou a atenção para os imóveis alugados pela Prefeitura, e 

ressaltou que alguns não estão servindo para nada, e estão servindo apenas para o município gastar 

dinheiro público, para bancar apoiadores do Prefeito.  Ele comentou, que os munícipes do povoado 

Saco do Camisa têm reclamado que o material que foi utilizado para recuperar a estrada é de má 

qualidade e tem causado vários prejuízos, para os proprietários de veículos, além disso, com a chuva 

a estrada ficou intransitável, como está a do povoado Lagoa do Junco, e desafiou ao Prefeito ir até o 

povoado com o seu carro. Ele finalizou pedindo que, os políticos respeitem a dor das pessoas, e não 

participe de funerais, sem reconhecer a família do falecido, tentando se aproveitar da situação para se 

promover.   Por conseguinte, o senhor vereador Edson de Jesus Reis Santos comentou que, os 

vereadores têm trazido vários projetos de lei, para esta Casa, infelizmente não tem sido cumpridos 
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pelo Governo Municipal, mas continuará lutando pelo povo. Ele comentou que, muitas têm 

reclamado a solução dos problemas com o esgoto do Conjunto Françual, e destacou que o município 

tem condições de fazer o serviço, já que tem uma fábrica de manilhas, tem profissionais no quadro do 

município que podem resolver essa problemática, e refletiu que, muitas pessoas poderiam ser 

beneficiadas com está obra. Ele afirmou que, o município tem feito a pavimentação de várias ruas 

com poucas casas, no povoado Saco do Camisa, enquanto na sede do município, existem conjuntos 

que necessitam muito mais dessa pavimentação e o Prefeito não tem dado qualquer importância, e 

indagou se o Prefeito terá coragem de pedir os votos desses moradores, se não cumpriu o que 

prometeu?  Ele destacou que, esteve no povoado Amargosa e percebeu que, estão fazendo o serviço 

de terraplanagem, para posteriormente realizarem a pavimentação, e ressaltou que, entrará com ação 

na justiça, se for realizada a obra, sem que antes seja feira a rede de esgoto e drenagem da água. O 

parlamentar comentou que, os vereadores têm trazido as problemáticas do povo, mas infelizmente 

nada tem sido feito, e as pessoas continuam clamando. Ele comentou que, algumas pessoas se 

incomodam com suas cobranças, mas enquanto não ver o município trazer as soluções para os 

problemas, não se calará, e pede que algum representante da administração esclareça o que está 

acontecendo no município. Na ocasião, o edil comentou que, os vereadores têm que ter respeito com 

as pessoas que, os elegeram, e sempre dialogando e orientando-as a buscar seus direitos e ajudando 

no que é preciso, sem distinção de partido ou agrupamento, pois ele representa o povo e o Prefeito 

tem que assumir a responsabilidade para a qual foi eleito, e executar o que tem que ser feito, e não se 

esconder atrás de desculpas.  O edil comentou que, o município está parado, mas as inúmeras 

Secretarias existentes estão repletas de pessoas, recebendo seus salários sem trabalhar, as pessoas 

estão sofrendo sem conseguir marcar suas consultas e exames, enquanto os aliados ao Prefeito 

conseguem tudo, mas as pessoas estão observando essas ações, e destacou que essa responsabilidade 

recairá sobre o Prefeito. Ele refletiu que, a Câmara de Vereadores tem sido desmoralizada 

diariamente, pois não tem acesso às informações que requerem, nem mesmo os vereadores aliados 

sabem quem são todos os Secretários nomeados pelo Prefeito atualmente, e concluiu dizendo que 

continuará cobrando.  A seguir, o senhor vereador Gilson Santos do Rosário falou que devemos nos 

orgulhar e valorizar nossa cultura, e destacou que não existiu compromisso com a cultura nessa 

gestão. Ele falou sobre a manutenção da estrada do Povoado Rio Real, e destacou que segundo 

informações está boa, mas vai esperar como ela se comportará quando vierem as chuvas, pois foi 

colocado apenas cascalho em alguns locais.  Ele comentou que, ficou muito feliz por ter conseguido 

algumas benfeitorias, para o povoado Lagoa do Junco, e por outro lado triste, pois as mesmas nunca 

chegaram até a comunidade, pois foram revertidas para outra finalidade, como a ambulância, 

encaminhada pelo deputado João Daniel.  O edil afirmou que, o Prefeito justifica que não trabalhou 

durante os três anos de mandato, porque não tinha recursos, e destacou que o Município nunca 

deixou de receber recursos, e se estes foram insuficientes, foi por falta de planejamento da própria 

gestão.  Ele chamou a atenção para a responsabilidade do povo, na hora de escolher seus 

representantes, e orienta as pessoas a não vender seu voto, pois o político que o compra não terá 

compromisso com a população.  Ele lamentou a situação das pessoas que vivem no Conjunto 

Françual, e relembrou que, estava junto com o Prefeito quando ele prometeu resolver a questão do 

esgoto. O parlamentar a seguir, falou que o Poder Executivo, tem dificultado os vereadores no acesso 
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às informações solicitadas, e refletiu que, quando são negados os dados, fica subentendido que tem 

algo errado. Ele falou sobre a farra dos combustíveis, que está publicada no portal da Transparência, 

falou também que, a comissão especial solicitou a relação dos servidores que estão trabalhando no 

combate a COVID-19, e encaminharam uma relação com nomes de pessoas que estão contratadas 

desde o início da gestão, tentando enganar os vereadores, além disso, pessoas têm dito que os 

vereadores utilizam a Tribuna, para criar picuinhas, e disse que os vereadores estão defendendo os 

direitos do povo. Ele comentou que, cumpre seu papel é assíduo nas sessões, pois tem compromisso 

com quem o elegeu. E, por não haver outros 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 José Alessandro Santana Farias disse que desde o 

início do mandato, tem trazido a problemática do Conjunto Françual para esta Casa, pois 

frequentemente visita a localidade e, se compadece com a situação dos moradores. Ele falou também 

que já cobrou a pavimentação das Travessas Dezinho e Ercílio Cardoso da Silva, pavimentação da 

Rua que liga o Conjunto Françual até a Vila. Ele pediu ainda, que o Secretário Municipal de Obras, 

realizasse a pavimentação de um trecho da rua localizado próximo a Escola das Irmãs no bairro 

Vaquejada. Ele pediu que o Secretário resolvesse a questão da iluminação do bairro Santa Cruz, e 

disse ainda, que os vereadores são representantes do povo. Depois, o edil retomou a questão das casas 

do Conjunto Marcelo Déda, que ainda não foram entregues e que necessitarão de reforma, pois já 

apresentam diversas rachaduras na sua estrutura. Depois, o edil indagou se o Conselho de Ética desta 

Casa não será formalizado?  Ele lamentou que, seus colegas façam pouco caso da ofensa que ele 

recebeu, e até agora não tomaram as providências cabíveis e previstas nas leis que regem esta Casa, e 

destacou que está indignado com esta situação e com a falta de atitude da Presidência da Casa. Por 

fim, ele sugeriu que a Casa possa permitir o acesso das pessoas, para assistirem as sessões 

presencialmente, respeitando o distanciamento, uso de máscara e disponibilização de álcool gel na 

entrada. Em seguida, o senhor vereador Gilson Santos do Rosário comentou que, em relação às casas 

do Conjunto Marcelo Déda, a Associação deve procurar a Caixa Econômica, para que ela possa 

acionar a construtora responsável, que tem a obrigação de dar a manutenção, e entregar o imóvel em 

boas condições, por determinado período de garantia.  Por outro lado, ele comentou que, está 

aguardando a Presidência da Casa nomear os membros do Conselho de Ética, e está a disposição para 

conversar com o vereador envolvido, pois independente de partido, todos são iguais e têm os mesmos 

direitos e deveres nesta Casa, e precisam se respeitar mutuamente. O edil disse ainda, que  o 

Conselho de Ética não existe, porque nunca houve a necessidade  de acionar essa comissão, e passou 

despercebido o prazo, para a sua formação no início do primeiro e segundo biênio. Ele relatou que, 

algumas pessoas criticam os vereadores, e destacou que as críticas construtivas são muito 

importantes, e pediu que eles continuassem interagindo com a Casa Legislativa. Depois, o Presidente 

da Casa explicou que, os líderes dos partidos PT e PSB sugeriram  nomes dos membros para compor 

a Comissão de Ética, os senhores vereadores Edson, Gilson como Titulares e José Alessandro e José 

Raimundo como Suplentes, no entanto, falta o PSD definir os nomes sugeridos, para formalizar a 

comissão, e ressaltou que a fixação dependerá da presença dos vereadores na próxima sessão, no 

entanto se nenhum vereador da situação  tiver interesse de participar, a Presidência nomeará os 

demais membros que farão parte da comissão, e após serão sorteadas as funções de cada membro. Ele 
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comentou que, não  está se eximindo de sua responsabilidade, e está tomando as providências 

necessárias, e justificou que, desde que a Câmara foi instalada nunca foi formalizada a Comissão, 

mas concorda que, foi um lapso, e que independente de haver a necessidade ou não, a comissão 

deveria ser instituída no tempo certo. 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 vinte e sete 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, vinte e cinco de agosto de 2020. 
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