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Ata da Quadragésima Primeira Sessão Ordinária do ano de dois mil e dezoito, 

realizada em vinte e um 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: 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, foi apresentada a seguinte proposição: Projeto de Lei 955/2018 - Autoriza 

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

especifica, de autoria do Poder Executivo. E, por não haver oradores para o ao Grande 

Expediente, deu-se início à Ordem do Dia. Na Ordem do Dia, foi colocado em 

discussão o Projeto de Decreto Legislativo 005/2018- Concede Título de Cidadã 

Poçoverdense a senhora Raquel Carneiro de Moraes Andrade, durante as discussões, o 

autor da matéria, o senhor Presidente Alexandre Dias, justificou que a homenageada, 

reside no município há seis anos, constituiu família com um conterrâneo muito influente 

no município e é uma pessoa muito querida pelos familiares e amigos, e pediu os votos 

dos colegas. Por conseguinte, o senhor vereador José Alessandro contou que, a senhora 

Raquel é uma pessoa exemplar, e sempre deu apoio a sua saudosa mãe Leny, nos 

momentos que esta precisou. Depois, foi colocado em discussão, o Projeto de Decreto 

Legislativo 006/2018 - Concede Título de Cidadão Poçoverdense ao senhor Rui 

Barbosa Alves Fontes, durante as discussões, o autor da matéria justificou que, o 

senhor Rui é casado com uma poçoverdense, é comerciante há alguns anos, e tem uma 

história de vida através dos familiares de sua esposa,  e por estes motivos pediu apoio 

aos pares para aprovação da matéria. Também foi posto em discussão o Projeto de 

Decreto Legislativo 007/2018 - Concede Título de Cidadão Poçoverdense ao 

Reverendíssimo Dom Giovanni Crippa, o propositor da matéria, o senhor vereador 

Pedro de Jesus Santos, declarou que o homenageado tem feito um bom trabalho 

missionário, apesar do pouco tempo em que está atuando na Diocese, cuidando da 

espiritualidade das pessoas cristãs, e pediu que os colegas contribuíssem para a 

aprovação da matéria. Em seguida, a senhora vereadora Josefa Délia  pediu o apoio dos 

pares, para a aprovação do Projeto de Decreto Legislativo 008/2018 - Concede Título 

de Cidadão Poçoverdense ao senhor Milton Eduardo Santos de Santana, e destacou 

que todos conhecem o homenageado, pois cresceu no município, e atualmente é um 

advogado renomado, também é atuante na área da saúde e tem grande apreço pelos 

poçoverdenses. Na oportunidade, o senhor vereador Edson Didiu disse que, é favorável 

ao título, pois o homenageado é muito atuante nas questões sociais, e sempre ajuda as 

pessoas mais necessitadas, e apesar de não residir no município, sempre mantém 

contato com os munícipes.  O senhor vereador Gilson Rosário também demonstrou-se 

favorável ao título, pelo comportamento do senhor Milton Eduardo, que sempre busca 

ajudar aos seus conterrâneos, sem distinção.  O senhor vereador Pedro de Jesus 
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comentou que, também é a favor do título ora discutido, e destacou que, os 

poçoverdenses já confirmaram essa cidadania, quando em 2016 depositaram mais de 

5600 votos, que Milton Eduardo obteve no pleito em que foi candidato a Prefeito.  

Além disso, o parlamentar afirmou que o senhor Milton Eduardo é muito trabalhador, 

honesto e com uma garra inestimável, por isso está muito feliz de poder votar nesse 

título. O senhor Presidente na sequência contou que, o homenageado tem uma 

passagem muito bonita no município, já contribuiu de várias maneiras para o 

desenvolvimento da cidade, por isso é favorável ao título.  Por conseguinte, o senhor 

vereador Amaury Batista Freire comentou que, também é favorável ao título, e todos 

os homenageados são merecedores dessas honrarias, pois cada um dentro de suas 

possibilidades deu sua parcela de contribuição para o município.  Depois a senhora 

vereadora Josefa Délia justificou o Projeto de Decreto Legislativo 009/2018 - Concede 

Título de Cidadão Poçoverdense ao senhor José Romário Pires dos Santos, e destacou 

que ele é oriundo da cidade de Heliópolis/BA, e trabalha como funcionário público do 

INSS, casado com uma poçoverdense, tem duas filhas, e é um homem de bem, que 

realiza um bom trabalho, por isso merece o título de cidadão. Depois a edil justificou o 

Projeto de Decreto Legislativo 010/2018 - Concede Título de Cidadão Poçoverdense ao 

senhor José Wilson dos Santos, e destacou que antes de existir a agência do INSS no 

município, já prestava o atendimento aos poçoverdenses, através do PrevMóvel, mas, 

desde que foi inaugurada a agência local, tomou posse do cargo de gerente e vem 

realizando um belo trabalho, prestando grandes serviços para a população, além de ser 

um colega exemplar, e por isso pediu o apoio dos colegas para a aprovação da matéria. 

Após discussões, os Projetos de Decreto Legislativo 005, 006, 007, 008, 009 e 010/218 

foram submetidos em votação, obtendo como resultado: APROVAÇÃO POR 

UNANIMIDADE. Depois, foi submetido em discussão o Projeto de Lei 953/2018 - 

Autoriza ao Poder Executivo a abrir em favor da Secretaria Municipal de Obras e 

Urbanismo, crédito especial no valor de R$ 905.349,53, para os fins que especifica. 

Durante as discussões, a senhora vereadora Josefa Délia comentou que, é favorável a 

todas as matérias que forem em benefício da população de Poço Verde. Em seguida, a 

matéria foi submetida em VOTAÇÃO, obtendo como resultado: APROVAÇÃO POR 

UNANIMIDADE EM SEGUNDA VOTAÇÃO.  E, por não haver outras matérias 

para a Ordem do Dia, deu-se início às Considerações Finais. Nas Considerações 

Finais, o senhor vereador José Alessandro pediu que, o líder da bancada do Governo, 

pedisse ao Secretário Municipal de Finanças que viesse a esta Casa, para prestar 

esclarecimentos sobre o Projeto de Lei 955/2018, que consta na pauta de votação, para 

que os pares possam inteirar-se melhor sobre a matéria e esclarecer todas as dúvidas. O 

senhor vereador Gilson do Rosário comentou que, a matéria similar foi retirada da 

pauta e, retornou em seguida, pois, foram feitas alterações no Projeto anterior, 

retroagindo seus efeitos ao mês de março, para contemplar também as necessidades de 

manutenção das atividades do Poder Legislativo. O senhor vereador José Alessandro 

comentou que, leu o Projeto em questão, e identificou que há muitas atividades a serem 
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esclarecidas, e destacou que não aprova qualquer matéria, sem ter o conhecimento da 

mesma. O líder do Governo Municipal Gilson Rosário por sua vez, afirmou que o 

colega José Alessandro não compreendeu o que foi dito, e explicou que os itens que ele 

leu no Projeto fazem parte do detalhamento da despesa, que é exigido pelo Tribunal de 

Contas do Estado. O senhor Presidente explicou ainda, que esse tipo de Projeto de Lei, 

não passava pela Câmara, como também as despesas não eram detalhadas como agora, 

mas, depois da exigência do TCE e para melhor transparência, tornou-se necessário a 

autorização legislativa. E, por não haver outros edis para se manifestar nas 

Considerações Finais, o senhor Presidente declarou por encerrada a Sessão, ficando 

todos convocados para naquela noite de vinte e um de agosto de dois mil e dezoito, às 

dezenove horas e trinta minutos, realizarem Sessão Extraordinária, 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 vinte e um de agosto de 2018. 
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