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Ata da Trigésima Nona Sessão Ordinária do ano de dois mil e dezoito, realizada em quatorze 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, Emílio de Jesus Souza, Gileno Santana Alves, Gilson Santos do 

Rosário, Josefa Délia Félix dos Reis e Pedro de Jesus Santos. Inicialmente procedeu-se a 

execução do Hino Nacional e, a seguir, procedeu-se a dispensa da leitura da Ata da Sessão 

anterior.  Em seguida, foram apresentadas as seguintes proposições: Projeto de Lei 954/2018 - 

Autoriza ao Poder Executivo a abrir crédito especial no valor de até R$ 110.000,00 para fins que 

especifica, de autoria do Executivo, Indicação 061/2018 - A Gerência do Banco do Brasil local, 

sugerindo o que segue: “Providências emergenciais voltadas para o funcionamento a partir das 7h, 

dos terminais de  autoatendimento da agência local, de autoria da senhora vereadora Josefa Délia 

Félix dos Reis, Indicação 062/2018 -  Ao ilustríssimo senhor João Ramalho Barreto Conceição, 

Secretário Municipal de Obras, solicitando o que segue: 1. Melhoria da iluminação pública na 

comunidade Amargosa I, com a substituição de uma lâmpada e a colocação de mais dois braços de 

lâmpadas completos, nas proximidades das residências dos senhores Lorenilson e Everaldo do 

Leite; 2. Melhoria da pavimentação  pública (reposição de paralelepípedo) das Ruas A e B, no 

Conjunto Habitacional João Leal de Araújo, bem como o conserto e limpeza do bueiro; 3. 

Limpeza do terreno (futura praça) localizado no Conjunto Habitacional Françual Santana Souza, 

bem como as áreas adjacentes, de autoria do senhor vereador José Alessandro Santana Farias. A 

seguir, deu-se início ao Grande Expediente assumindo a Tribuna o Reverendíssimo Dom Giovanni 

Crippa que de imediato cumprimentou os senhores vereadores e a todos os presentes, e iniciou sua 

fala com citação bíblica do apóstolo Paulo, em seguida, falou que obedecendo o mandamento do 

Senhor em  2000 veio da Itália para servir o povo brasileiro,  e destacou que passou doze anos em 

Feira de Santana e dois anos em Salvador, e enfatizou que sempre admirou a devoção e 

hospitalidade dessa terra e salientou que a fé do povo brasileiro parece com a fé do povo italiano e 

elencou semelhanças de seu país. O orador disse ainda que em 2013 já bispo auxiliar em salvador 

foi designado pelo Papa Francisco como administrador apostólico em Estância e em 2014 

designado quarto bispo diocesano, e declarou saber  que deveria ir para aonde o senhor designasse 

e o exercício do ministério episcopal não é missão fácil, pois tem que lidar ao mesmo tempo com a 

dimensão  espiritual, pastoral, litúrgica, administrativa e econômica de toda região com população 

estimada em 500 mil habitantes, e apontou que a diocese de Estância compreende 16 municípios 

com 27 paróquias e mais 570 comunidades rurais. O Reverendíssimo Dom Giovanni Crippa, 

questionou quem é o Bispo? E respondeu com as palavras do Papa Francisco. O orador, disse que 

o que torna menos pesada a cruz de um bispo é a força do Espírito Santo, a oração da Igreja e a 

solidariedade do povo e, acrescentou que nesse dias em Poço Verde e nos demais municípios da 

diocese pôde ver que as pessoas têm um coração grande. Disse que todos que tem 

responsabilidade seja na vertente religiosa, política social precisam reunir forças e ver essa terra 

desenvolver mais, disse ao povo de Poço Verde que sempre pode contar com a oração e com seu 

trabalho, sobretudo quando a política for arte do bem comum e pediu a Deus para iluminar os 

poderes constituídos do município de Poço Verde para que governe com justiça e onde saibam 
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construir uma sociedade onde reina a paz e na vida das famílias, e principalmente os mais pobres. 

Na sequência, o senhor Presidente Alexandre Dias falou que o bispo é uma pessoa humilde que 

acompanha as mudanças da contemporaneidade e tem deixado transparecer essa simplicidade, 

assim como o Papa Francisco, e falou do Pároco Edér que consegue dialogar com todas as 

pessoas, e agradeceu a vinda a esta Casa. Por conseguinte, o Pároco Edér Santos Dias 

cumprimentou a todos, e falou que a visita pastoral começou no dia 12 e irá até dia 25 de agosto 

com a presença do Bispo Dom Giovanni Crippa, e afirmou que é na visita pastoral que o bispo tem 

a visão geral da paróquia, o religioso falou ainda que tem 29 comunidades rurais com mais duas 

para abrir, sete bairros e o centro, totalizando 37 comunidades, e afirmou que o bispo tem essa 

missão de conhecer de forma concreta as comunidades. Em seguida, o senhor vereador Pedro de 

Jesus Santos, cumprimentou os presentes e apresentou os senhores vereadores ao Bispo Dom 

Giovanni Crippa, falou dos ensinamentos religiosos de seus pais e da graça de receber o Bispo na 

cidade, e declarou que cresceu com respeito pelo significado do Bispo, e acrescentou que é uma 

honra está vivendo esse momento como cidadão, católico e por está como representante legítimo e 

está falando a uma grande autoridade da diocese. O edil ainda destacou a sua inquietude quando 

soube da visita a esta Casa e se questionava o que falar e destacou sua simplicidade, compromisso 

com o estudo da igreja. O parlamentar falou ainda, que teve a honra de dá o título de Cidadão 

Poçoverdense ao Padre Edér Santos Dias e pediu apoio aos colegas vereadores para aprovar o 

Projeto de Decreto que dá o  título de Cidadão Poçoverdense ao Bispo Dom Giovanni Crippa. Na 

sequência, o senhor Bispo Dom Giovanni Crippa falou que iria ter outro compromisso nesta noite 

e que precisaria se ausentar e agradeceu a proposta do Título e disse que irá aceitar caso seja 

aprovado por esta Casa. Em seguida, o vereador Edson Didiu iniciou sua fala com a citação de 

um versículo do apóstolo Paulo aos romanos, o edil falou da realização do segundo ano da 

Cultura Evangélica, e destacou que foi um momento de amor, paz para a família e para tantas 

pessoas que precisam de uma palavra, o edil disse que não foi um momento para apresentar uma 

religião ou igreja, mas, para mostrar o amor de Cristo para quem não o conhece, disse ainda que 

naquela noite foram agraciados com a visita do Bispo e que o município está bem assistido, mas, 

tem pessoas que estão distantes de Deus porque não procuram uma igreja católica ou evangélica 

para praticar sua fé, e afirmou que a missão da igreja é levar a palavra de Deus e quem  une a 

todos é Jesus Cristo, falou como comunidade evangélica que tiveram a união de levar a Cultura 

Evangélica que às vezes é rotulada e é feito julgamento sem conhecimento e, enfatizou que a 

missão é levar Cristo a vida das pessoas,  descreveu como foi o evento realizado no último fim de 

semana. O senhor vereador Gilson Rosário usou o aparte e parabenizou o senhor vereador  Didiu 

pelo evento e destacou a importância de trazer a palavra de Deus para todos. O senhor vereador 

Didiu disse a seguir, que quando chegou nesta cidade tinha a vontade de evangelizar, e que 

sonhava com algo maior, e em 2016 conseguiu realizar o primeiro ano da Cultura Evangélica e 

neste ano de 2018 conseguiu realizar o segundo evento, destacou também que fez emenda 

destinada a Cultura Evangélica e declarou que procurou o Prefeito para apoiar o evento, e 

agradeceu ao governo municipal e aos pastores envolvidos. O parlamentar disse que no próximo 

ano não medirá esforços para realizar o terceiro ano da Cultura Evangélica. Na sequência, o 

senhor vereador José Alessandro cumprimentou os vereadores e a todos os presentes  e falou da 

satisfação de ter naquela noite a presença do Reverendíssimo Dom Giovanni Crippa, como 
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também aos padres desta municipalidade  pelo que veem fazendo pelo município, falou que o 

Bispo traz paz e simplicidade o que não percebia em outros bispos que passaram pela diocese. O 

edil falou da felicidade de ter participado do evento do senhor vereador Didiu e parabenizou a 

todos que estavam envolvidos no evento. O senhor vereador José Alessandro disse ainda que 

participou da Audiência Pública no Conjunto Françual, e inicialmente teve a preocupação de não 

ter a participação da comunidade, mas ficou feliz por ver a presença de muitos moradores, disse 

ainda, que ficou intrigado em ouvir o Secretário de Obras João Ramalho dizer que há doze anos 

conhecia o problema, o edil, afirmou que o Secretário de Obras podia resolver já que conhece a 

problemática abordada, mas, se eximiu em sua fala naquela oportunidade para solucionar a 

questão, e,  ressaltou o orador que o povo quer ouvir o que pode ser feito para amenizar a situação. 

O orador falou em seguida,  que é preciso que o executivo faça seu papel, assim como a população 

faça o seu não jogando lixo em lugar inadequado. O parlamentar disse ainda que já fez Indicação 

nesta Casa para resolver o problema do esgoto a céu aberto do Conjunto Françual, falou também 

da limpeza aonde será construída uma praça porque tem muito mato ao redor no referido 

Conjunto, como também a melhoria da iluminação na comunidade Amargosa I e a melhoria da 

pavimentação no Conjunto Habitacional João Leal de Araújo nas ruas A e B. O orador falou ainda 

sobre sua Indicação da melhoria da iluminação na quadra do povoado Saco do Camisa e de sua 

indignação ao comportamento do funcionário da Prefeitura Diego, que utilizou de rede social para 

o usar o termo mentiroso a sua pessoa, quando o orador falou nesta Casa  do compromisso 

mantido por aquele servidor do município em regularizar a iluminação da quadra do povoado Saco 

do Camisa e, pediu respeito como cidadão e como agente público. E, por não haver outros 

oradores inscritos para o Grande Expediente, deu-se início a Ordem do Dia, na Ordem do Dia foi 

discutido o 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. O senhor 

vereador José Alessandro autor da propositura, falou que a senhora Maria Marli Santos de 

Santana precisa esclarecer algumas dúvidas que não estão claras, e as pessoas que usaram esta 

Casa, as redes sociais e a rádio comunitária,  acabaram ficando com os melhores lotes. Em 

seguida, a referida matéria foi submetida em votação obtendo como resultado: APROVAÇÃO 

POR UNANIMIDADE. E, por não haver outras matérias para Ordem do Dia, deu-se início às 

Considerações Finais. Nas Considerações Finais, a senhora vereadora Josefa Délia Félix dos 

Reis, falou da alegria para os católicos por está recebendo o Bispo e o Padre Edér, parabenizou ao 

vereador Didiu pelo evento e pediu desculpa por não ter participado, a edil também discorreu 

sobre sua Indicação sugerindo a gerência do Brasil o funcionamento a partir das 7h, porque os 

aposentados chegam cedo no Banco e ficam esperando até às 8h. Por conseguinte, o senhor 

vereador Pedro de Jesus Santos disse que pode acompanhar o evento do senhor vereador Didiu e 

o parabenizou, e declarou em seguida, que está atento ao trabalho desta Casa. O senhor vereador 

José Alessandro externou aos colegas vereadores que o Secretário de Obras João Ramalho foi 

deselegante ao dizer que os vereadores quando forem pedir votos aos candidatos que possam 

solicitar que façam emendas para o município, e disse que isso não deve ser dito porque quem 

pensa na população e no município não precisa desse tipo de recomendação, e acrescentou que 
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quando for pedir voto este será depositado no vereador Léo. E, perguntou aos vereadores que 

tiveram mandatos com o vereador João Ramalho, se nos três mandatos pediu alguma emenda 

parlamentar? E, comentou que este talvez não tenha pedido porque o gestor não era do seu lado, o 

edil disse também que faz questão de pedir porque é um mandato para a população e que uma das 

emendas que vai solicitar é a construção das escadarias do povoado Saco do Camisa, e disse ao 

senhor João Ramalho que independente do Prefeito, irá pedir emenda parlamentar. Na sequência, 

o senhor vereador Gilson Rosário falou da importância dos parlamentares solicitar emendas para o 

desenvolvimento deste município, e que este deve ser um compromisso de todos, o edil ainda 

destacou sobre a importância de diferenciar política partidária de política administrativa, e que o 

pleito que se aproxima seja de querer o melhor para o povo com ações concretas, o parlamentar 

concluiu que amanhã será um dia importante, pois será registado a candidatura do ex-presidente 

Lula. 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 dezesseis 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 quatorze de agosto de 2018.  
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