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Ata da Trigésima Oitava Sessão Ordinária do ano de dois mil e dezoito, realizada em nove 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), 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. 

A seguir, procedeu-se a dispensa da leitura da Ata da Sessão anterior.  Em seguida, foram 

apresentadas as seguintes proposições: Projeto de Decreto Legislativo 005/2018 - Concede Título 

de Cidadã Poçoverdense a senhora Raquel Carneiro de Moraes Andrade; Projeto de Decreto 

Legislativo 006/2018 - Concede Título de Cidadão Poçoverdense ao senhor Rui Barbosa Alves 

Fontes; ambos de autoria do Presidente Alexandre Dias, Requerimento 007/2018 - Convida a 

senhora Maria Marli Santos de Santana, Presidente da Associação de Desenvolvimento 

Comunitário Boa Esperança, a comparecer em uma das Sessões Ordinárias deste Poder 

Legislativo, em data a combinar, para falar a respeito da entrega dos lotes do Loteamento Acrísio 

de Araújo Dória, na sede deste município;  Indicação 060/2018 - Ao Poder Legislativo, 

solicitando o que segue: 1.Providências EMERGENCIAIS voltadas para a realização de Audiência 

Pública, com a participação da Secretaria Municipal de Agricultura, Sindicato dos Trabalhadores 

Rurais, EMDAGRO, Banco do Brasil e DESO, para discussão de medidas voltadas para amenizar 

os efeitos da estiagem que assolou esta municipalidade, estas últimas de autoria do vereador José 

Alessandro. Na sequência, deu-se início ao Grande Expediente com o senhor vereador José 

Alessandro que inicialmente reforçou o convite do evento do colega Didiu a respeito da Semana 

da Cultura Evangélica e o  parabenizou pelo esforço e dedicação a este evento. Chamou a atenção 

dos vereadores sobre a necessidade da colocação de lâmpadas na quadra no povoado Saco do 

Camisa e pediu ao Secretário de Obras que juntamente com sua equipe realizem esse trabalho, e 

lembrou das Indicações de sua autoria apresentadas na última terça-feira. O edil falou em seguida 

do Ginásio de Esportes da sede desta municipalidade  e afirmou que viu nas redes sociais o senhor 

Carlos fazer menção no  blog que o município tem que se unir para pedir ao Estado que faça a 

seção do referido imóvel, portando, expôs o orador que não é verdade que o município já  dispõe 

da seção para o Estado, e se fez como já  afirmou que traga o documento e caso contrário faz 

questão de pedir ao governo que  disponibilize o ginásio para melhorar o esporte, destacou a 

importância do esporte que pode tirar os jovens do mundo das drogas e prostituição. Falou 

também do Requerimento que convida a senhora Maria Marli Presidente da Associação da Boa 

Esperança, pedindo esclarecimento dos sorteios dos lotes, o parlamentar disse que participou de 

uma  das reunião onde as coisas  não estavam bem explicadas e no dia seguinte realizaram o 

sorteio e as pessoas que usou a rádio para denunciar não falam mais. O orador destacou que tem 

pessoas preocupadas porque irão pagar a escritura e se o município  irá mesmo abrir as ruas. o 

senhor vereador Gilson Rosário através de aparte concedida afirmou que o jurídico informou  que 

quem tem o poder de doar os lotes não são os beneficiários, e sim os sócios. O senhor vereador 

José Alessandro falou em seguida  que na reunião que participou quem estava presente eram  os 

beneficiários e não os sócios. O edil também falou de sua Indicação solicitando audiência pública 

emergencial convidando a EMDAGRO, Banco do Brasil, Sindicato dos Trabalhadores Rurais, 

Secretaria de Agricultura,  DESO e os vereadores para buscar meios de amenizar os efeitos da 
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seca neste município, e, um dos problemas atuais enfrentados pelos agricultores  é que os 

pequenos agricultores querem fazer silo e não podem, senão perdem o Proagro, porque ainda não 

foram vistoriados.  O orador reafirmou em sua fala que foi sim perseguido politicamente, e pediu 

ao executivo que pague os contratados, e ainda disse ao senhor vereador Amaury Batista que 

esteve na Casa de Apoio e verificou que havia lanche para os pacientes, e ainda falou que irá na 

próxima semana com os outros vereadores da Comissão de Educação visitar as Escolas da Rede  e 

fazer relatório. O edil concluiu sua participação no Grande Expediente informando que trouxe os 

alunos do segundo ano da Escola Municipal Porfírio Vieira da Silva para conhecer o circo e os três 

poderes constituídos nesta municipalidade, onde na oportunidade tiveram o privilégio de serem 

recepcionados no Fórum pelo Juiz da comarca local. O senhor Presidente Alexandre Dias 

publicou na sequência o convite do Conselho Municipal de Saneamento Básico para participar da 

Audiência Pública de saneamento básico no Conjunto Françual que acontecerá no próximo dia 13 

de agosto na Rua E às 17h . E, por não haver outros oradores inscritos para o Grande Expediente, 

e ainda, deu-se início a Ordem do Dia, com a apresentação dos Pareceres Favoráveis das 

Comissões Pertinentes ao Projeto de Lei 953/2018 - Autoriza ao Poder Executivo a abrir em favor 

da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, crédito especial no valor de R$ 905.349,53, para 

os fins que especifica. E, em seguida a referida matéria foi submetida em discussão e nesta 

oportunidade o senhor vereador Amaury Batista, em plena conformidade com o artigo 127 do 

Regimento Interno, procedeu o pedido de vista a referida matéria e justificou tal atitude pelo fato 

de ter passado alguns meses sem exercer a vereança, por isso  necessita se inteirar do teor da 

referida matéria, sendo este pedido atendido de imediato pela Presidência. E por não haver outras 

matérias para Ordem do Dia deu-se início às Considerações Finais. Nas Considerações Finais, o 

senhor vereador Gilson Rosário reportou-se ao senhor vereador Léo e afirmou que o município 

está receptivo ao recebimento do Ginásio de Esportes, desde que o Estado dê condições para 

recuperação daquele empreendimento. Na sequência, o senhor vereador José Alessandro 

esclareceu ao vereador Gilson Rosário que a colocação do senhor Carlos foi que o município 

solicitou a seção e o governo não deu, e se não foi dada se coloca à disposição para ir ao 

governador para solicitar a seção. 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 quatorze de agosto de dois mil e dezoito, às dezenove horas, realizarem a 

próxima Sessão Ordinária, e para constar eu, vereador Edson de Jesus Reis Santos, lavrei a 

presente Ata e abaixo subscrevo. 

Plenário da Câmara Municipal de Poço Verde, em nove de agosto de 2018.  
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