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Ata da Quadragésima Sessão Ordinária do ano de dois mil e vinte, realizada em três de setembro, 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 e Pedro de Jesus Santos. A seguir foram 

apresentadas as seguintes proposições: Moção de Pesar 031/2020 - Em virtude do falecimento do senhor 

Antônio José de Aquino, ocorrido em 29 de agosto de 2020, de autoria do senhor vereador Edson de Jesus 

Reis Santos. No Grande Expediente, o senhor vereador José Alessandro Santana Farias comentou que, 

há mais de três anos, tem trazido as demandas da população para esta Casa, e muitas vezes podem ser 

repetitivas, mas porque o Poder Executivo não cumpre a sua função, que é fazer o que a população 

necessita. O edil comentou que é notório que o comportamento de alguns vereadores muda, quando o 

período eleitoral se aproxima. Ele afirmou que, muitas pessoas têm dito que ele é falastrão, e que se isso 

fosse uma qualidade, alguns vereadores que falavam muito nesta Casa na gestão passada estariam reeleitos. 

Ele afirmou que, sempre criticou a gestão Municipal, e nunca criticou o Prefeito em sua vida pessoal ou 

partidária.  Ele comentou que, as pessoas nos sãos tolas, os eleitores de hoje são diferentes dos anteriores, e 

estão vendo que o Prefeito está trabalhando no período da eleição, e relembrou que “os cacaus e 

ferramentas” que o Prefeito tem hoje, também existiam nos três anos anteriores, ou será que ele está usando 

os recursos da COVID-19, para fazer as obras? Ele relembrou que, o Prefeito afirmou nas redes sociais, 

que não concederia o reajuste nos salários dos servidores, porque não pode gastar os recursos, por conta da 

Pandemia, e pediu que os vereadores da situação apresentasse nesta Casa, o valor total de recursos que o 

município recebeu para o combate a COVID-19. Disse ainda o orador que, essa semana a comissão 

especial produziu pouco, mas pediu que o Presidente cobrasse das comissões permanentes, celeridade na 

análise dos projetos que estão em pauta, inclusive o veto de uma emenda recém-aprovada. E mais, afirmou 

que as pessoas não são bobas como eram antigamente, e muitos cobram que os vereadores realizem a sua 

função fiscalizadora, mas infelizmente alguns ainda trocam seus votos por dinheiro, por isso merecem os 

péssimos políticos que têm. O parlamentar ressaltou que voto é uma escolha, e mesmo que um vereador 

tenha ajudado alguém, não quer dizer que este tenha a obrigação de votar.  O edil comentou que, esta Casa 

tem muitos aproveitadores, que querem apenas se autopromover, para deixar suas contas bem recheadas. O 

senhor vereador José Alessandro destacou que, não tem medo de fazer seu papel, de cobrar, de falar o que 

acredita que é correto, e não faz isso para obter vantagem para si, mas para defender o povo que o elegeu, 

pois tem compromisso com aqueles que confiaram o mandato. Ele disse também que, na última Live do 

Prefeito uma professora comentou que, os salários estavam sendo pagos no dia 10, e ele respondeu que 

estava pagando a regência de classe aos professores, mesmo estando em casa. O edil exigiu que, o Prefeito 

respeitasse a categoria do magistério, e destacou que ele deveria pedir desculpas, pois na sua campanha 

prometeu honrar a classe, mas atualmente os servidores estão amargurados, recebendo seus vencimentos 

atrasados. Na oportunidade, o edil fez uma retrospectiva dos pagamentos do piso dos Professores de 2017 

até os dias atuais, e destacou que durante os 46 meses de gestão, o Prefeito pagou apenas 24 meses o piso 

atualizado aos professores, disse ainda que, os professores não estão em casa por opção.  Ele disse também 

que, os servidores foram desrespeitados, e apenas porque o período eleitoral está se aproximando, ele está 

convocando o SINDSERV, para dialogar, e comentou que é um desrespeito do Prefeito aos servidores do 
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município. Por fim, ele falou sobre a reforma administrativa e destacou que, se o servidor não produzir ou 

não melhorar o atendimento público, poderá ser penalizado, e até mesmo perder o seu emprego, e destacou 

que, essa lei também poderia penalizar os políticos, que não produzissem Leis que beneficiassem a 

população. A seguir, o senhor Presidente Alexandre Almeida Dias comentou que visitou o povoado 

Aroeira e conversou com alguns munícipes que residem no local, reclamaram a falta de assistência do 

Programa de Saúde da Família, fato que tem sido recorrente em várias localidades do município.  Ele 

afirmou que, outras comunidades têm reclamado o mesmo problema, e verificou que durante todo o 

período da gestão, os médicos do PSF têm feito pouquíssimas visitas aos Povoados, e algumas vezes 

quando a agente de saúde que atende a Aroeira se afastava no período de férias, a comunidade ficava 

desassistida, até o retorno da mesma, e agora que está no período de campanha o Prefeito resolveu 

contratar uma pessoa para assumir a vaga. Por meio de aparte, o senhor vereador José Raimundo de Jesus 

Souza comentou que, no Povoado Rio Real praticamente não teve assistência de médica do PSF, e durante 

toda a gestão, o médico só foi cinco vezes até a comunidade, além disso, o posto de saúde continua 

fechado, aguardando a reforma prometida, que nunca acontece. Depois, o senhor vereador Pedro de Jesus 

Santos afirmou que, no Distrito de São José não houve falhas na assistência médica daquela região, mas a 

comunidade reclama que o atendimento odontológico é precário, em decorrência da falta de material. 

Continuando, o senhor Presidente comentou que, se reuniu com a Secretária, e ela afirmou que, há uma 

grande dificuldade para contratar médicos para assumir essas vagas nos PSFS, pois não interessa aos 

médicos trabalhar em cidades distantes dos grandes centros. O senhor Presidente ressaltou a importância 

do PSF, que realiza um trabalho preventivo de saúde. O edil disse ainda, que espera que o próximo gestor 

esteja mais voltado para a geração de empregos, pois a cidade conta com muitos jovens que necessitam 

trabalhar, e por ser agrícola, o município oferece também a opção de ter investimentos no agronegócio. Ele 

também falou sobre a problemática do cemitério, que vem se arrastando há anos, e que ainda não foi 

resolvida, e está cada vez mais urgente à necessidade de resolvê-la, pois não há mais vagas nos cemitérios 

locais, e as pessoas estão sendo sepultadas em jazigos de parentes ou amigos. Ele comentou que, outras 

cidades estão concedendo a cessão de terrenos para a iniciativa privada, que em troca cede uma quantidade 

de túmulos para atender as pessoas que não podem pagar pelo condomínio funerário. Em seguida, o senhor 

vereador Pedro de Jesus Santos comentou que, o Prefeito não dispôs as políticas públicas  como deveria 

para a população de Poço Verde. Ele comentou também que, na gestão passada, não houve um só ano que, 

o Prefeito não encaminhasse o Projeto do piso do magistério, enquanto nesta gestão, o Prefeito tem 

concedido o Piso de forma tardia, em todos os anos, e em especial este ano, tem justificado a não 

concessão, por conta da Pandemia, que só ocorreu no Brasil a partir de março, mas a data base, para a 

definição do reajuste é o mês de Janeiro, e indagou se faltou planejamento? Ele comentou ainda, que os 

professores e servidores que reelegerem o atual Prefeito estarão muito equivocados, pois esta gestão foi a 

que mais maltratou os funcionários públicos, pois não dialoga com as categorias, tem uma atuação 

insensível e inflexível e trata as pessoas de forma rude e cruel.  O edil indagou aos servidores municipais se 

continuarão acreditando nas justificativas do Prefeito em relação na COVID-19, para não conceder o 

reajuste? O edil falou que, muitos professores estão indignados com essa situação, mas não querem se 

manifestar, para não serem hostilizados ou perseguidos pela gestão Municipal. Ele afirmou que,  os planos 

de governo dos candidatos devem ser discutidos amplamente, pois infelizmente o atual Prefeito enganou a 

população com promessas impossíveis de serem cumpridas, porque o município não tem condições para 
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isso, como exemplo a instalação de uma maternidade, fazendo estelionato eleitoral. Ele comentou que, o 

município cresceu muito nos últimos anos, e a instalação da fábrica de calçados contribuiu para a cidade, 

gerando muitos empregos e injetando renda para a população e comércio local, e a Câmara foi protagonista 

neste fato, pois aprovou a cessão do terreno para a fábrica, como também para outras instituições que 

existem no município atualmente. E mais, a agricultura do município de Poço Verde precisa ser observada 

com mais cuidado, pois tem grande potencial de desenvolvimento.  Ele disse que, o agrupamento PSB tem 

feito reuniões com a comunidade, com profissionais da cidade, para ouvir as  sugestões e elaborar o plano 

de governo de acordo com o que as pessoas almejam, dentro da realidade do município, principalmente 

voltadas para a geração de empregos para os jovens, para que não precisem se distanciar  do seu município. 

Ele ressaltou que, a sua pré-candidata tem muita disposição para ouvir as sugestões dos jovens, e ressaltou 

que  deve-se valorizar as pessoas, e não duvidar da capacidade de pensar e de agir de cada um. 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 falou que, as pessoas estão cansadas de ouvir muita teoria e pouca prática, e 

muitas vezes são usadas, por pessoas que se esquecem de quem as ajudou a ingressar no Poder.  Ele 

chamou atenção para o  plano de Governo do Prefeito, que traz na sua redação a criação de políticas 

públicas para tratamento e recuperação de dependentes químicos, mas até o momento nada foi feito nesse 

sentido. O edil refletiu sobre a geração de empregos e concordou que é algo muito importante, e certamente 

nenhum candidato deixará este tema de lado, mas indagou se essas vagas serão direcionadas para quem 

precisa ou para aliados de vereadores ou do gestor que for eleito?  Continuando, o edil falou sobre algumas 

denúncias  que chegaram ao seu conhecimento, sobre a utilização de carros da Prefeitura para fins diversos, 

que não condizem com a sua função, como o transporte de sacos feijão, e chamou a atenção para o 

responsável.  Por fim, ele parabenizou o colaborador Vilson, pelo esforço e comprometimento com seu 

trabalho, e destacou que  as pessoas tem espalhado boatos, que o Projeto de Lei 994/2020 não prosseguiu, 

por falha da Câmara, mas refletiu que, já falou sobre este assunto em outras sessões e pediu que o Poder 

Executivo retirasse o Projeto, e reescrevesse de forma mais clara, com as dimensões exatas da área que será 

destinada para a CONSESUL, para que esta casa dê seguimento à tramitação do Projeto. Depois, o senhor 

Presidente comentou que, falou sobre a geração de empregos como perspectiva de futuro, e destacou que, a 

Dakota só existe no município pelo esforço político e beneficia 700 famílias, de pessoas que se 

enquadraram na vaga e que tem vontade de trabalhar. Em seguida, o senhor vereador Amaury Batista 

Freire falou que,  na gestão do ex-prefeito José Everaldo existia uma maternidade no município, que 

possuía dez leitos, e equipes de profissionais para atender os pacientes, mas foi desativada, quando houve a 

transformação do hospital em casa de saúde, com as equipes do PSF e os partos passaram a ser realizados 

no Hospital Regional Nossa Senhora da Conceição, na cidade de Lagarto. O edil afirmou que, as obras que 

o ex-prefeito José Everaldo fez, apesar do tempo estão todas em boas condições, ao contrário das feitas nas 

gestões do grupo “Boca Preta”, que desmoronam com pouco tempo de construídas, e algumas até mesmo 

interditadas ou destruídas, e concluiu dizendo que, todas as estradas vicinais serão revitalizadas. Por 

conseguinte, o senhor vereador Pedro de Jesus Santos comentou que, os colegas estão colocando em 

xeque a idoneidade da empresa Dakota, que gera muitos empregos na cidade, e não leva em consideração 

interferência política na contratação de pessoal. Ele elencou todas as obras realizadas pela gestão do ex-

prefeito Antônio Dória, e indagou quais obras foram destruídas nas gestões do grupo „Boca Preta‟? O edil 
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disse ainda, que o município cresceu e as pessoas mudaram, e requerem que a cidade evolua, 

acompanhando as constantes transformações, e se a movimentação do seu agrupamento está incomodando 

alguém, que o mesmo também se reúna com o povo e apresente ideias, e não fique criticando quem tem 

tido uma atitude diferente, e que tem conquistado as pessoas. Ele disse ainda, que as pessoas têm vários 

motivos para votar em um candidato, seja por afinidade, pelas propostas apresentadas, e até mesmo por 

apostar que a mudança na gestão pode trazer benefícios para a sociedade. Ele comentou que, nunca foi 

eleito através de promessas de empregos, pois respeita a justiça eleitoral, e até mesmo porque um vereador 

não pode fazer isso, já que quem tem o poder discricionário de nomear cargos é o Prefeito. 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 oito de setembro, realizarem a próxima Sessão Ordinária, 

às dezenove horas, e para constar eu, vereador José Alessandro Santana Farias lavrei a presente Ata e 

abaixo subscrevo, em substituição ao titular.  

Plenário da Câmara Municipal de Poço Verde, três de setembro de 2020. 
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