
CÂMARA MUNICIPAL DE POÇO VERDE 

Av. Epifânio Doria, 18 – CEP. 49490.000 – CNPJ 32.741.571/0001-73 

Fone: (79) 3549-1454 e-mail: cmpverde.se@bol.com.br 

Décima Sexta Legislatura 

 

Ata da Quadragésima Sessão Ordinária do ano de dois mil e dezoito, realizada em dezesseis 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. A seguir, procedeu-se a dispensa 

da leitura da Ata da Sessão anterior.  Em seguida, foram apresentadas as seguintes proposições: 

Projeto de Decreto Legislativo 008/2018 - Concede Título de Cidadão Poçoverdense ao senhor 

Milton Eduardo Santos de Santana; Projeto de Decreto Legislativo 009/2018 - Concede Título 

de Cidadão Poçoverdense ao senhor José Romário Pires dos Santos; Projeto de Decreto 

Legislativo 010/2018 - Concede Título de Cidadão Poçoverdense ao senhor José Wilson dos 

Santos, de autoria da senhora vereadora Josefa Délia Félix dos Reis, Indicação 063/2018 - Ao 

Secretário Municipal de Obras, senhor João Ramalho Barreto Conceição, sugerindo o que segue: 

1. Ampliação da pavimentação pública na comunidade Mimoso até a estrada que dá acesso ao 

povoado Rio Real/Poço Verde; 2. Pavimentação pública das ruas em torno do terreno onde está 

sendo construída a futura igreja da comunidade Mimoso,  de autoria da senhor vereador Amaury 

Batista. Na sequência, o senhor vereador José Alessandro reiterou a situação dos moradores do 

Conjunto Françual que estão com as fossas cheias e falou que o Secretário de Obras trouxe em 

suas palavras que os moradores fizessem comissão junto ao  legislativo e ao CONSAB para ir ao 

Ministério Público, para denunciar quem está jogando as fezes na rua, na oportunidade o edil falou 

que colocou como sugestão que possa ser feito contrato com o carro que faz limpeza das fossas 

dos moradores desse empreendimento, e ainda destacou a situação  da limpeza do terreno que será 

construído a praça para diminuir os pernilongos e limpeza da   entrada do citado conjunto  porque 

tem muito esgoto e pede a população a compreensão para não jogar lixo no dia que não passa o 

carro, o parlamentar pediu a Secretaria da Casa relatório do pedido de vista o Projeto de Lei 

953/2018 e comentou que  em outro momento houve pedido de vista e foi feito relatório e 

entregue a esta Casa e ao executivo para fazer as alterações e pediu ao líder do governo que possa 

agilizar o quanto antes para dá entrada para fazer análise e votar até o final do ano porque é um 

projeto importante, pois trata de cobranças para os munícipes e falou da responsabilidade de ler os 

projetos e declarou que quando as matérias não estão de acordo pede auxílio do jurídico da Casa. 

O parlamentar disse ainda, que está solicitando dessa Casa através de ofício a ordem de serviço e 

os relatórios de visita da empresa que transmite as Sessões dessa Casa Legislativa porque está 

tendo alguns problemas na transmissão das Sessões, e, afirmou que precisa cobrar assim como 

cobra do executivo porque está lidando com dinheiro público. O orador falou do programa Mais 

Educação e comentou o que passou na gestão passada quando contratou pessoas consideradas 

“boca branca”, destacou que tem pessoas na comunidade Saco do Camisa que tem capacidade de 

trabalhar, e estas que estão trabalhando no povoado poderia estar na sede. O edil esclareceu que na 

Sessão passada pode ter excedido nas palavras quando falou do jovem Diego, e destacou que este 

se dedica ao máximo no que faz, e ressaltou que se o servidor mencionado não executou o serviço 

pode ter sido porque não foi dado condições para trabalhar na troca das lâmpadas da quadra do 

povoado Saco do Camisa, ainda falou que leu a ata do dia posterior que falou com Diego, no qual  
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este disse no início do mês de maio que iria colocar as gambiarras  da Serra Grande e depois iria 

para a quadra e destacou que talvez esta fosse mesmo a intenção, mas não havia as ferramentas, 

em suas palavras o edil brincou que estava falando no dia da mentira e que aquele fato não fosse 

realmente uma mentira. O parlamentar declarou  que não espera que vir a esta Casa em meados de 

setembro sem a iluminação está pronta, senão vai dizer que o funcionário da Prefeitura mentiu de 

novo. O edil falou ainda, que recebeu uma mensagem de uma pessoa e irá ver se aconteceu para 

trazer a informação porque é muito séria. Parabenizou o senhor Zé Renaldo,  Presidente da 

associação na comunidade barragem, e disse que viu o espaço que estão fazendo a encanação da 

água, e pediu ao Prefeito para adiantar o trabalho porque as pessoas precisam de água. E, por 

último disse que tem um trabalho limpo sem política partidária e que estar fazendo visita as 

comunidades, e pediu aos demais vereadores que façam o mesmo. Na sequência, o senhor 

vereador Gilson Rosário disse que foi procurado pelo funcionário Diego, o edil disse que pode ser 

um equívoco e que o funcionário falou que não mentiu em nenhum momento em relação ao 

compromisso firmado com o senhor vereador Léo, e acrescentou porque o vereador Léo falou em 

maio e se referiu a 1° de abril. Falou também da contratação do carro minhocão sugerida, e pediu 

para ver primeiro se tem disponibilidade de recursos no município para isso. O orador falou sobre 

as propostas de emendas que já foram faladas para solicitar aos candidatos. O edil ainda afirmou 

que fica constrangido quando o vereador Léo pede para os vereadores visitarem as comunidades o 

que transparece que só o edil está visitando, e acrescentou que cada vereador tem sua área de 

visita e que não tem condições de abranger todo o município, também falou do projeto que foi 

pedido vistas e disse que queria que outras comunidades fossem atendidas, mas a verba vem 

carimbada para os dois povoados, e explicou que não é para pedir mais recursos, mas uma nova 

nomenclatura que o Tribunal de Contas está exigindo. Por conseguinte, o senhor vereador Edson 

Didiu disse que falando da comunidade evangélica esqueceu de falar sobre a limpeza do calçadão 

depois da segunda semana da Cultura Evangélica que se reuniram e limparam, pois entende como 

cidadão tem a consciência de usar e entregar como encontrou e dá o exemplo. Falou do  Projeto de 

Lei 953/2018 e que ficou surpreso com o senhor vereador Amaury que é da base do Prefeito pedir 

vistas e que deveria ter o entendimento, e destacou que ler os projetos e se tem alguma dúvida 

pede ajuda ao jurídico da Casa, o senhor vereador Amaury Batista pediu aparte e falou que estava 

afastado da vereança, e voltou justamente no dia que chegou o projeto por isso sentiu-se no 

direito. O senhor vereador Edson Didiu disse que não pode votar contra porque é em benefício do 

povo e que cabe a cada um fiscalizar, e acrescentou que tem mais um projeto de suplementação e 

que irá analisar e que se for bom para população votará, pois está fazendo seu papel independente 

de ser oposição e cabe ao executivo fazer a sua parte. O orador falou da importância de cuidar do 

patrimônio público sem depredar porque é bom para todo o município. O senhor vereador Gilson 

Rosário pediu aparte e disse que já tratou sobre o assunto abordado pelo orador e voltou a afirmar 

que o povo não sabe conservar o bem comum, mas, cobram  ações dos agentes púbicos e que 

todos precisam se conscientizar.  O senhor vereador Didiu disse na sequência que as vezes ver a 

ineficiência do serviço público e as pessoas não colaboram e pediu para não pensar dessa forma e 

que se cada um pensar onde vive Poço Verde será um cidade melhor. Em seguida, o senhor 

Presidente Alexandre Dias publicou o expediente que o senhor vereador Amaury Batista entregou 

devolvendo o Projeto de Lei 953/2018. E, por não haver outros oradores para o Grande 
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Expediente e ainda,  por não haver matérias para a a Ordem do Dia, deu-se início às 

Considerações Finais. Nas Considerações Finais, o senhor vereador Gileno Alves disse que cada 

vereador faz seu trabalho e destacou que hoje está mais fácil porque antes ninguém tinha carro na 

sua comunidade  e mesmo sem ter condições ajudava as pessoas. Falou em seguida, a DESO 

precisa atuar melhor nas comunidades que mais carecem de água. O edil disse ainda, ao senhor 

vereador Léo que sempre pede ao Prefeito e ao servidor  Diego para colocar a iluminação na 

quadra, disse ainda aos vereadores de primeiro mandato para não se empolgar, pois, já conhece e 

sabe como é difícil conseguir votos, principalmente agora que o povo estar desacreditado. Em 

seguida, a senhora vereadora Délia Félix pediu aos vereadores apoio para votar nos Projetos de 

Decreto de sua autoria, e disse que são pessoas conhecidas e que sabem do trabalho e da 

responsabilidade de conceder as pessoas que realmente tenham trabalho prestado no município. 

Na sequência, o vereador José Alessandro esclareceu que em nenhum momento colocou em 

cheque o profissionalismos do funcionário Diego. O orador comentou em seguida,  que o senhor 

vereador Gilson Rosário afirma  que o município esta sem condições e, ao mesmo tempo,  se 

contradiz quando declara que o município está sendo contemplado com muitos recursos. Disse 

quando fala para os vereadores visitarem as comunidades, em nenhum momento quis afirmar que 

não fazem, mas que precisa fazer mais.  Parabenizou o funcionário Zé Lima pelo trabalho que tem 

feito na praça da juventude. O orador falou que na rádio local uma senhora falou que a Casa de 

Apoio está tendo alimentação apenas para uns, o edil disse esperar que esta situação não esteja 

acontecedo. Em seguida, o senhor vereador Amaury Batista agradeceu as palavras do senhor 

vereador Léo que visitou e presenciou o funcionamento da Casa de Apoio, e afirmou que deixou 

tudo funcionando bem. Em seguida, o senhor vereador Gilson Rosário afirmou que não é a favor  

que o município disponibilize espaço para festa e depois deixem o espaço surjo e parabenizou o 

vereador Didiu e a equipe por ter feito a limpeza da área. O edil disse ainda ao vereador Léo que 

talvez ele não saiba porque é o primeiro mandato, mas, que o município estar recebendo verbas, 

mas, essas verbas são carimbadas e já que vem de Brasília direcionadas, e falou da ambulância 

doada pelo Deputado João Daniel, disse ainda a vereadora Délia que vai atender ao pedido e votar 

nos projetos de decretos de sua autoria. O vereador José Alessandro pediu questão de ordem e 

parabenizou o grupo Geração Levítica pela participação na segunda semana da Cultura 

Evangélica. Na sequência, o senhor vereador Pedro de Jesus Santos falou da conversa que houve 

com o vereador Léo e servidor público  Diego e acrescentou que  o jovem  Diego é um homem de 

bem e que o Prefeito fez bem em contratá-lo e elogiou o respeito de seu sobrinho Diego em 

justificar  a situação que houve com o vereador José Alessandro, e falou da importância do debate 

no campo das ideias e não levar para o lado pessoal, e fazer o que for para o melhor para o povo 

de Poço Verde, porque foi para isso que o povo os elegeu, ainda falou  que irá visitar as escolas do 

município juntamente com os vereadores Léo e Damares. 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 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 dezesseis de agosto de 2018.  
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