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Ata da Quarta Sessão Ordinária do ano de dois mil e vinte, realizada em treze de fevereiro, 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 Sousa (Vice-

Presidente), Edson de Jesus Reis Santos (Primeiro Secretário), Amaury Batista Freire, Damares 

Vieira Cavalcanti, Emílio de Jesus Souza, Gileno Santana Alves, Josefa Délia Félix dos Reis e Pedro 

de Jesus Santos. Em seguida, foram apresentadas as seguintes proposições: Indicação 010/2020 - Ao 

Governo Municipal, solicitando o que segue: 1. Providências emergenciais junto a Secretaria Municipal de 

Obras, voltadas para melhorias na iluminação pública, no bairro Vaquejada nesta municipalidade,(em 

especial na Travessa Irmã Mariele);  2. Providências emergenciais junto a Secretaria Municipal de Obras 

voltadas para a pavimentação do trecho terminal da travessa Irmã Mariele; 3. Providências emergenciais 

junto a Secretaria Municipal de Obras voltadas para melhoria da iluminação pública no povoado 

Tabuleirinho, de autoria do senhor vereador José Alessandro Santana Farias; Indicação 011/2020 - A 

Secretaria Municipal de educação, solicitando o que segue: 1 . Providências emergenciais para a 

manutenção dos ônibus escolares, antes do retorno das aulas, esta última de autoria do senhor vereador 

Edson de Jesus Reis Santos. Em seguida, deu-se início ao Grande Expediente, com o senhor Presidente 

que falou sobre o transporte escolar, de responsabilidade do município, que translada os alunos das escolas 

estaduais, e destacou que as aulas já iniciaram, mas até o presente, o município não disponibilizou os 

ônibus, para levar os alunos que utilizam este transporte, causando prejuízo, para os alunos e professores. 

Ele falou sobre o montante de Emendas que o senhor André Moura encaminhou para o município nesta 

gestão, chegando a 25 milhões de reais, e chamou a atenção sobre a decisão do Prefeito Municipal de optar 

por outro partido e outra linha política, rompendo seu compromisso com o ex-deputado André Moura. O 

parlamentar afirmou que este tipo de atitude não é bem vista pela classe política, e não vislumbra um futuro 

político muito promissor para Poço Verde, pois o município perde a credibilidade e os holofotes estão 

voltados para o município. Lembrou ainda, que o município é pequeno e precisa de parcerias com 

deputados e senadores para crescer, pois é sabido que as emendas parlamentares são encaminhadas, para os 

municípios, onde os políticos se sentem mais acolhidos. O senhor Presidente comentou que, o fechamento 

de diversos órgãos no município é uma determinação nacional, mas a falta de articulação do Prefeito 

prejudica mais ainda o nosso município, e relatou que como vereador, ainda não tem a articulação que 

gostaria. E mais, comentou que teve a iniciativa de solicitar a Coopertalse, a construção dos pontos de 

ônibus no Conjunto Silvino Augusto, nos Povoados Tabuleirinho e São José, mas nunca obteve a resposta, 

e ao que parece faltou alguma intermediação política, ou alguém interferiu nesse processo, para que o 

município não fosse beneficiado, temendo que o nome do edil fosse exaltado, mas declarou o orador, que 

não se envergonha em dizer que lutou por isso, e ressaltou que continuará lutando, e se esforçará ainda 

mais, para que o município cresça. Depois, o senhor vereador Edson de Jesus Reis Santos falou sobre a 

visita a garagem do município e afirmou que ficou muito surpreso e decepcionado com o que viu, pois até 

plantas estão crescendo dentro dos veículos, que estão sem janelas, sem pneus, faltando peças e assentos, 

ou seja sem qualquer condição de uso, e indagou onde está a eficiência e cidadania, que tanto se pregava? 

Onde está o zelo pelas coisas públicas? E afirmou que, cada veículo custou em média 250 mil reais, na 

época que foram adquiridos, e estão completamente abandonados, pois quem está à frente dos transportes 

não teve a competência de zelar pelos bens públicos. Ele comentou que, o Governo do Estado não deveria 
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ter repassado a responsabilidade do transporte de seus alunos para o Município, pois as aulas já iniciaram e 

os alunos estão sendo prejudicados sem o transporte, mas o Estado certamente deve estar repassando a sua 

parte para as contas do município. Ele indagou qual a mágica que a gestão fará, para consertar todos os 

veículos que estão encostados na garagem, para atender os alunos, e destacou que, os veículos não tem 

sequer licença para transportar as crianças, já que há tempos não passaram por qualquer vistoria do 

DETRAN nos últimos tempos. Ele relatou ainda, que o ônibus que se envolveu no acidente, continua 

quebrado, e ninguém apareceu para prestar qualquer explicação. Durante a fiscalização que realizou, 

percebeu que além dos problemas com os transportes, percebeu vários locais, com água acumulada, que 

pode gerar focos de mosquitos da Dengue, e teve a iniciativa de despejar a agua, para que não surgissem 

mosquitos. Ele indagou onde foi colocada a madeira retirada do telhado do antigo mercado municipal e o 

material da quadra poliesportiva do Distrito de São José, será que está na fazenda ou na casa de alguém? O 

senhor vereador Edson falou sobre o relatório protocolado pela gestão atual, que demonstrava a situação do 

município em dezembro de 2016, e destacou que muitos afirmavam que a cidade estava abandonada, e 

indagou o que foi feito para melhorar aquela realidade? O edil desafiou as mesmas pessoas que apontavam 

erros e problemas na gestão passada, que viessem até esta Casa, para fazer o mesmo na gestão atual, e 

afirmou que o município precisa de um gestor que traga soluções para os problemas, e não condenar seu 

antecessor e não ter a capacidade de fazer melhor. Ele concluiu dizendo que, vai levar essa denuncia ao 

Ministério Público, vai continuar fiscalizando, e destacou que se fosse responsável pelos transportes nessa 

gestão, pediria demissão, pois se sentiria envergonhado, em dizer que está gerenciando uma bagunça. Por 

conseguinte, o senhor vereador Pedro de Jesus Santos se referiu a fala do senhor vereador Edson, e 

destacou que, o relatório citado por ele, traz a dimensão e a realidade da época, e refletiu que a situação 

piorou muito desde o início da atual gestão, tanto que não existe nem líder do Governo na Câmara 

atualmente, algo que também ocorreu na gestão passada, depois de um tempo.  Ele disse ainda, que a 

postura dos vereadores de oposição desta legislatura é muito mais compreensiva, que a passada, pois apesar 

de fazer as suas cobranças, releva muitas situações porque sabem que o município passa por uma crise, mas 

refletiu que a crise vem se arrastando desde a gestão passada, por isso que é preciso ter muita clareza e 

responsabilidade de colocar os fatos, e os vereadores tem que fazer o seu papel de fiscalizar e legislar, 

independente se dá sustentação ao Governo Municipal ou não.  E mais, destacou que os vereadores da 

situação tem que estar envolvidos na administração, para trazerem as respostas sobre os questionamentos 

apresentados pela oposição, como também trazer as cobranças da população que os procuram, pois todos 

são responsáveis por representar o povo. O edil lamentou o problema com o transporte escolar, e pediu que 

a gestão resolvesse esta situação, e chamou a responsabilidade dos colegas vereadores para se reunirem e 

debater sobre os problemas, e buscar soluções junto ao Prefeito Municipal e destacou que, as políticas 

públicas devem ser oferecidas com eficiência e qualidade para a população.  Ele disse ainda, que quando os 

vereadores trazem os problemas do município para o plenário, não é porque está torcendo que as coisas 

piorem, mas que melhorem, e muitas vezes a solução para um determinado problema é bem simples, mas 

impacta o dia a dia do povo que mais necessita.  Na oportunidade, ele destacou que o Ex-deputado André 

Moura de fato contribuiu bastante com o município, através de emendas, mas relembrou que o deputado 

Valadares Filho e o senador Valadares também encaminharam muitas emendas, obras e muitas outras 

conquistas na gestão do Ex-Prefeito Antônio Dória. Ele destacou, que teve a oportunidade de conversar 

com o Ex-deputado André Moura, e percebeu na conversa, que se futuramente estiver ocupando cargo 
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eletivo, vai encaminhar outras Emendas. O parlamentar disse ainda, que tem solicitado ao deputado que 

apoiou nas últimas eleições, Fábio Reis, que encaminhe emendas para o município, pois com o apoio do 

edil, obteve mais de 700 votos no município. Depois, o senhor Presidente publicou ofício da Secretaria 

Municipal de Saúde, encaminhando ao Poder Legislativo, Relatório de Gestão do Terceiro Quadrimestre 

de 2019, apresentando as ações e serviços públicos em saúde, do referido período. E, por não haver outros 

oradores inscritos para o Grande Expediente, ou matérias para serem discutidas na Ordem do Dia, deu-se 

início às Considerações Finais. Nas Considerações Finais, o senhor vereador Amaury Batista Freire 

comentou que, a atitude do Prefeito de se filiar ao partido do Governador do Estado não foi errônea, pois 

ele o apoiou no segundo turno, e a seu ver o município tem muito a ganhar, pois Belivaldo é o atual 

Governador e prometeu ajudar o município a crescer e parabenizou o Prefeito por tal atitude. Depois, a 

senhora vereadora Josefa Délia Félix dos Reis declarou observar a fala dos colegas e destacou o caos que 

está o município, falou também sobre o recesso de fim de ano, e relatou que não deveriam ter sido ser 

fechadas todas as Secretárias, pois a população precisa de seus serviços. Ela disse ainda que, a Codevasf 

encaminhou vários veículos para o município, e ressaltou que a gestão não presta um bom serviço a 

população, e ainda atrasa os salários dos servidores, existem ruas esburacadas e Secretários não 

comparecem a Câmara para prestar contas de suas pastas.  Ela afirmou que, o Prefeito prometeu resgatar as 

festas do município, mas não cumpriu suas promessas. A parlamentar comentou que a Casa Legislativa 

tem demonstrado a cada dia, que têm responsabilidade e destacou, a lei que diminui o recesso, o 

congelamento por dois anos do subsídio dos vereadores, por solicitação da população, através de uma carta, 

enquanto o Prefeito e o Vice-Prefeito reajustaram seus vencimentos ao limite máximo. Ela disse ainda, que 

durante estes anos o Prefeito não fez nada e deixará um legado muito pobre para o município.  Em seguida, 

o senhor vereador Gileno Santana Alves comentou que, de fato muitas coisas não estão sendo feitas e 

destacou que os recursos são insuficientes para fazer tantas coisas, mas esta foi a única administração que 

disponibilizou atendimento médico diariamente para a população entre outras coisas que o Governo 

Municipal tem feito, como pavimentação de ruas, no Distrito de São José, Rio Real, Saco do Camisa, entre 

outras coisas que vem fazendo, e tanto os vereadores, quanto o Prefeito são políticos, e todos são cobrados 

pela população, mas  cada um tem que fazer a sua parte e contribuir com o povo, portanto, o Prefeito não 

deve levar toda a culpa sozinho. Por conseguinte, o senhor vereador Pedro de Jesus comentou que, as 

pessoas devem fazer suas cobranças, pois os elegeram como seus representantes, mas os vereadores têm 

sua função e responsabilidade e o Prefeito outra, e isto deve estar bem claro, para que a população saiba 

cobrar de cada um de seus representantes. Ele destacou que, já não era sem tempo aparecer um vereador 

para representar a gestão e o Prefeito, para trazer as respostas dos problemas que são apresentados nesta 

Casa, e jamais torcera pelo fracasso de uma gestão, mas que o município melhore sempre. 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 dezoito de fevereiro 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.  

Plenário da Câmara Municipal de Poço Verde, treze de fevereiro de 2020. 
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OBS.: Continuação da Ata da 4ª Sessão Ordinária (13/02/2020) 
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