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Ata da Quarta Sessão Extraordinária do ano de dois mil e vinte, realizada em quatorze de maio, às vinte 

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 Sousa (Vice-

Presidente), Edson de Jesus Reis Santos (Primeiro Secretário), José Alessandro Santana Farias 

(Segundo Secretário), Damares Vieira Cavalcanti, Gileno Santana Alves, Gilson Santos do Rosário e 

Pedro de Jesus Santos. E, por não haver oradores inscritos para o Grande Expediente, deu-se início à 

Ordem do Dia. Na Ordem do Dia foi colocado em discussão, o Requerimento 009/2020 - Criação de 

Comissão Especial, com o objetivo de acompanhar as ações do Governo Municipal, em relação às medidas 

protetivas e de combate a pandemia do COVID-19. Durante as discussões, o senhor vereador Gilson 

Santos do Rosário comentou que, essa comissão será ativa, e os vereadores que se dispuserem a participar 

dela, devem ter o compromisso de se reunir todos os dias nesta Casa, acompanhar todas as ações do Poder 

Executivo e prestar contas para a sociedade, demonstrando que a Casa Legislativa está atenta e cumprindo 

o seu papel. Depois, o senhor vereador José Alessandro Santana Farias comentou que, esta comissão 

surgirá num momento mais que oportuno, pois esta Casa tem encaminhado diversos requerimentos, 

indicações e solicitações e nenhuma delas têm sido atendidas pelo Poder Executivo. Por conseguinte, o 

senhor vereador Pedro de Jesus Santos comentou que, as comissões são importantes, e esta em especial 

tem a função de dar mais notoriedade às funções dos vereadores, dentre elas a de fiscalização. o edil 

comentou que, apoia a formação da comissão especial, e destacou que se o nome dele for 

sorteado,   continuará fazendo o seu papel de vereador. Em seguida, o senhor vereador Gilson explicou 

que, os membros da Comissão têm que estar disponíveis para fazer as diligências, a qualquer momento, 

mesmo  nos feriados ou finais de semana. Após as discussões, o Requerimento 009/2020 foi colocado em 

votação, obtendo como resultado: APROVAVAÇÃO POR UNANIMIDADE EM ÚNICA VOTAÇÃO. 

Em seguida, procedeu-se a realização do sorteio dos vereadores para comporem a Comissão Especial, 

sendo sorteados os vereadores: Pedro de Jesus Santos, José Alessandro Santana Farias e Gilson Santos 

do Rosário. Após o sorteio foi definido o prazo de 48 horas para a instalação da Comissão Especial, 

também foi definido  que o prazo para conclusão da mesma será definido após a análise do Setor Jurídico 

da Casa. E, por não haver outras matérias para serem discutidas ou votadas na Ordem do Dia, deu-se início 

as Considerações Finais. Nas Considerações Finais, o senhor vereador Gileno Santana Alves comentou 

que, apesar das críticas da comunidade por ele não se manifestar tantas vezes como seus colegas, não quer 

dizer que não esteja preocupado com essa pandemia. Ele comentou que, mora num povoado, e está 

apreensivo, pois a qualquer momento pode surgir casos dessa doença, pois as pessoas não estão 

compreendendo a gravidade dessa enfermidade, e pediu que, o Poder Executivo enviasse o carro de som, 

para os povoados, com as orientações de como as pessoas devem proceder, pois verifica que esse recurso 

só está sendo utilizado na zona urbana.  Ele disse ainda, que ficou impressionado com o depoimento do 

colega José Raimundo, demonstrando que as suas dificuldades são parecidas, e mesmo diante das críticas 

de algumas pessoas, pediu que, ele tivesse paciência e continuasse lutando, pois ninguém agrada a todos. O 

edil disse ainda, que o Prefeito Municipal está fazendo o que pode, e está muito preocupado com a saúde 

dos munícipes, mas continua lutando para que essa pandemia passe logo, e que Deus nos dê a vitória em 

breve. Por conseguinte, o senhor vereador Gilson Santos do Rosário comentou que, a Casa Legislativa não 

criou a comissão especial para entrar em combate com o Prefeito, mas para acompanhar de perto as ações 
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referentes a COVID-19, pois os recursos são federais, e os vereadores tem a responsabilidade de  ajudar ao 

Executivo a gastar os recursos de forma coerente, fazendo o melhor para o povo. Por fim, ele parabenizou 

o jovem médico Thomas Ribeiro Sales, que iniciou o seu primeiro plantão na Clínica de Saúde da Família 

de Poço Verde nesta data, e desejou a ele proteção.  Depois, o senhor Presidente Alexandre Almeida Dias 

informou que, a empresa DESO está encaminhando as faturas com os valores corrigidos, para os clientes 

que fizeram contato com a empresa, reclamando os valores que vieram cobrados de forma errônea. Ele 

disse ainda, que os clientes que ainda não fizeram a reclamação podem ligar para a empresa, para que ela 

possa verificar a situação. Ele falou que essa pandemia tem mudado a rotina das famílias, e isto é percebido 

por todos, inclusive pelas crianças, que estão sem poder sair, e refletiu sobre as possíveis doenças 

psicológicas que podem surgir nesse período. Na oportunidade, ele parabenizou os vereadores pela 

iniciativa de se dispor a compor una comissão e buscar interação junto ao Governo Municipal, e colocou-se 

a disposição para ajudar no que for preciso. Ele afirmou ainda, que a Indicação apresentada pelo senhor 

vereador José Alessandro é muito importante, e destacou que essas sugestões foram verificadas nas visitas 

que ele fez in loco.  Parabenizou a todos os vereadores que se colocam a disposição desta casa, e que estão 

preocupados com a população, e continuam ajudando o povo diariamente como possa, como o senhor José 

Raimundo, que emocionou a todos com seu discurso. A seguir, o senhor vereador José Alessandro 

Santana Farias comentou que o colega José Raimundo é um exemplo de vereador que trabalha 

incansavelmente pelo povo, e relembrou que, há sete anos o colega disputou a eleição, mas não foi eleito, 

mesmo assim continuou trabalhando e servindo as pessoas da sua comunidade. Ele comentou ainda, que o 

povo sabe quem são os vereadores que trabalham, e os que não trabalham, e destacou que o outro vereador 

do povoado Rio Real não teve nem a coragem de pedir ao Prefeito, para passar a máquina na estrada em 

frente a sua casa e a primeira atitude que tomou quando foi eleito foi se mudar do povoado para a sede do 

município, e é de conhecimento de todos que, vários familiares do referido vereador possuem empregos na 

gestão atual, e destacou que, se o senhor vereador José Raimundo deixar de ser vereador, as pessoas que 

residem no povoado passarão por muitas dificuldades. Ele chamou a atenção para a falta de apoio e inércia 

do Prefeito em relação aos comerciantes locais, aos autônomos e informais, que estão impedidos de realizar 

as suas atividades e estão passando necessidade.  Ele pediu que, o Prefeito valorize os profissionais de 

saúde, colocando a insalubridade para as pessoas que estão na linha de frente, proposta pelo colega Edson, 

e também comentou as responsabilidades dos cidadãos que chegam de outros estados de permanecerem 

isolados, durante 14 dias, para evitar a proliferação do coronavírus. Ele também parabenizou Thomas, por 

escolher permanecer na sua cidade natal, ajudando aos seus conterrâneos neste momento tão difícil. Por 

conseguinte, o senhor vereador Pedro de Jesus Santos comentou que, a vida pública é bastante dinâmica e 

cheia de desafios, e destacou que, o senhor vereador José Raimundo se dedica bastante ao seu povo, mas 

todos os vereadores fazem a sua função, de acordo com as suas possibilidades, alguns se destacam um 

pouco mais, mas não quer dizer que todos realizem as suas atividades junto ao povo. O parlamentar 

declarou que, a falta de ação do Poder Público faz com que as pessoas recorram a quem está mais perto, no 

caso os vereadores, que dão assistência necessária e, certamente acumulam dívidas, como relatou o senhor 

vereador José Raimundo. Mas a função de vereador é muito bonita, é uma missão, que cada um que esta 

nesta casa escolheu seguir. Por fim, o edil pediu que, as pessoas se cuidem, e que confiem em Deus que 

logo essa pandemia passará. 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 um de 
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maio, de dois mil e vinte, 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. 

 
 

Alexandre Almeida Dias/PSB 

Presidente 

 

 

José Raimundo de Jesus Souza/PSB 

Vice-Presidente 

 

 

Edson de Jesus Reis Santos/ PSB 

Primeiro Secretário 

 

 

José Alessandro Santana Farias/PT 

Segundo Secretário 

 

 

Damares Vieira Cavalcanti/PSD 

Vereadora 

 

 

Gileno Santana Alves/PSD 

Vereador 

 

 

Gilson Santos do Rosário/PT 

Vereador 

 

 

Pedro de Jesus Santos/PSB 

Vereador 
 

 

http://www.camarapocoverde.se.gov.br/
mailto:cmpverde.se@bol.com.br

