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Ata da Quadragésima Quinta Sessão Ordinária do ano de dois mil e vinte, realizada em vinte e dois 

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: 

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

Secretário), Amaury Batista Freire, Damares Vieira Cavalcanti, Emílio de Jesus Souza e Gilson 

Santos do Rosário. Em seguida foi apresentada a seguinte proposição: Indicação 069/2020 - Ao 

Governo Municipal, propondo o que segue: 1. Providências junto a Secretaria Municipal de Saúde, 

voltadas para a disponibilidade de tablets a todos os agentes de endemias desta municipalidade, de 

autoria do senhor vereador José Alessandro Santana Farias. No Grande Expediente, o senhor 

vereador José Alessandro Santana Farias chamou a atenção, para a ausência de vereadores nas 

Sessões, após o início das pré-candidaturas. Ele destacou que, os edis precisam ter responsabilidade, 

pois existem várias leis que estão tramitando nesta Casa, e que precisam ser analisadas e deliberados 

os seus pareceres, para ser colocadas em votação, o que não será possível sem a presença dos 

vereadores, que tem o dever de comparecer às Sessões todas as terças e quintas-feiras às dezenove 

horas. Na oportunidade, o edil pediu que os Requerimentos que estão em Pauta sejam colocados em 

votação, o mais breve possível, e pediu que a Secretaria da Casa elaborasse um Requerimento 

solicitando que, o Presidente da Associação responsável pela construção do Conjunto Marcelo Déda, 

possa comparecer ao Poder Legislativo, para esclarecer por que aqueles imóveis ainda não foram 

entregues, e destacou que os proprietários daqueles imóveis estão necessitando de suas casas, haja 

vista que tem que sacrificar-se muito para pagar alugueis, ou morando em casas de parentes, 

enquanto as residências estão fechadas. O edil espera que esta obra não seja eleitoreira, como 

comumente alguns políticos fazem com os cidadãos poçoverdenses. Ele falou também sobre a 

indicação que apresentou nesta Sessão, solicitando providências junto a Secretaria Municipal de 

Saúde, voltada para a disponibilidade de tablets a todos os agentes de endemias desta municipalidade, 

pois os agentes que fazem a cobertura da zona rural não receberam os tablets, e estes equipamentos 

agilizarão a coleta e atualização de dados, e consequentemente a resolução de problemas. Na ocasião, 

o edil parabenizou o senhor Presidente e os servidores, pela organização da Casa, demarcando as 

poltronas levando em consideração o distanciamento social, disponibilização de álcool em gel, 

medição de temperatura das pessoas que entram no Plenário. Depois, o parlamentar falou sobre a 

reforma da quadra da Escola Municipal Antônio Carlos Valadares, que foi aprovada por esta Casa, 

mas que ainda não foi iniciada. O edil comentou que, se reuniu com o Secretário Municipal de 

Educação Mário Almeida para tratar sobre a reforma da Escola Municipal Antônio Carlos Valadares 

e construção do muro, que pertence à quadra, e destacou que o dinheiro já está nas contas do 

município, o projeto já foi aprovado pela Câmara de Vereadores, mas infelizmente as obras não 

foram iniciadas, por falta de organização e planejamento da Prefeitura.  Ele comentou que, não se 

calará, enquanto não deixar bem claro para os colegas, que quem manda no município é o Poder 

Legislativo, e ressaltou que é necessário deixar as picuinhas políticas e vantagens de lado, para buscar 

o que realmente é bom para o povo.  Ele comentou que, a Secretária Municipal de Planejamento disse 

que, até a próxima sexta seria publicado o edital da licitação, para a contratação da empresa para 

realizar a obra, e espera que não seja uma obra eleitoreira, como algumas que têm sido feitas nesta e 



  CÂMARA MUNICIPAL DE POÇO VERDE 

Avenida Epifânio Dória, 18 - Centro – CEP 49.490.000. 

www.camarapocoverde.se.gov.br 

cmpverde.se@bol.com.br 

CNPJ 32.741.571/0001-73 

Fone: (79) 3549-1454       
em outras gestões. Ele comentou que, o material que tem sido utilizado para a manutenção das 

estradas vicinais é de péssima qualidade, e em breve terá que ser refeita, desperdiçando dinheiro 

público.  Ele falou também sobre alguns comentários de um cidadão, que recebe salário como 

servidor público do município, desde 2017, mas nunca trabalhou, e demonstrou o montante de 

recursos que, ele recebeu desde então. E mais, falou que não é contrário a candidatura de nenhuma 

pessoa, mas o Prefeito desrespeita as pessoas da comunidade do Tabuleirinho, pois não dialoga com 

os pré-candidatos, para que as lideranças da comunidade se unam e elejam um representante próprio, 

que leve o desenvolvimento para a região. 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 o senhor vereador José 

Alessandro Santana Farias falou que se sente muito feliz, quando recebe elogios e reconhecimento 

das pessoas, demonstrando que está seguindo o caminho correto, sem a política do ódio e do rancor, 

mas voltada para a sociedade.  Ele retomou a questão do cidadão que, recebe salário como 

funcionário público, e destacou que o senhor Damásio Rodrigues dos Santos recebeu 

aproximadamente o montante de R$ 43.116,36 reais, dos cofres públicos, apenas para bajular o 

Prefeito. O edil reafirmou o seu compromisso de buscar melhorias para a sociedade e refletiu sobre 

uma mensagem de Santo Agostinho: “A esperança tem duas filhas lindas, a indignação e coragem; a 

indignação nos ensina a não aceitar as coisas como estão e a coragem, a mudá-las”. Em seguida, o 

senhor vereador Amaury Batista Freire comentou que, buscará junto ao Poder Executivo informação 

sobre a questão dos tablets, mas ele acredita que, talvez não tenham sido disponibilizados para os 

agentes, em decorrência do sinal de internet, que não pega em muitas comunidades do município. Por 

outro lado, o edil falou que espera que a obra da Quadra da Escola Municipal Antônio Carlos 

Valadares seja iniciada o mais breve possível, para que as pessoas possam usufruir dela, com toda 

segurança e comodidade. Ele disse que, não compreende porque as casas do Conjunto Marcelo Déda 

ainda, não foram entregues, seus proprietários estão pagando aluguel, enquanto isso, os imóveis estão 

se deteriorando, com a ação do tempo. Ele pediu que, a Presidência da Casa coloque os 

requerimentos em votação, para que o responsável pela associação que possui um Odontomóvel 

possa esclarecer onde está o veículo, e por que ele não está servindo a sociedade, pediu ainda que, as 

pessoas se conscientizem, mantenham o distanciamento social, que usem o álcool em gel, não façam 

aglomerações, pois a pandemia ainda não acabou. Depois, o senhor vereador Edson de Jesus Reis 

Santos falou sobre um abaixo-assinado que, a comunidade elaborou, para solicitar ao Ministério 

Público, cobrasse as providências voltadas para a drenagem de águas da chuva da Rua José Vieira de 

Santana, pois os moradores estão cansados de fazer a solicitação na Secretaria Municipal de Obras e 

não serem atendidos. O edil refletiu que, infelizmente os serviços públicos não são oferecidos a todos 

as pessoas com a dignidade que elas merecem, por isso ele luta para defender os direitos das pessoas, 

principalmente daquelas que são marginalizadas ou fragilizadas pela sociedade. 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 quatro de setembro, 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.  
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Plenário da Câmara Municipal de Poço Verde, vinte e dois de setembro de 2020. 
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