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Ata da Quadragésima Sexta Sessão Ordinária do ano de dois mil e dezoito, realizada em seis 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, Gileno Santana Alves, 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 Lei 957/2018 - Concede reajuste de 

remuneração aos médicos contratados pelo Programa Saúde da Família - PSF e dá outras 

providências, de autoria do Governo Municipal; Projeto de Lei 958/2018 - Dispõe sobre a 

denominação de Conjunto Habitacional e vias públicas, localizados no bairro Nação, na sede 

desta municipalidade (Conjunto Habitacional Françual Santana Souza, Rua José Francisco dos 

Santos, Rua Josefa Alves de Oliveira Santos, Rua José Santana de Almeida, Rua Domingos 

Bento dos Santos, Rua Alana Emanoella Silva Soares, Rua João Hipólito de Araújo, Rua José 

Celestino de Santana e Rua Valdemar Alves do Rosário), de autoria do senhor Presidente 

Alexandre Almeida Dias; Indicação 071/2018 - Ao Ilustríssimo senhor João Ramalho Barreto 

Conceição, Secretário Municipal de Obras e Urbanismo, solicitando o que segue: 1.Providências 

emergenciais voltadas para a construção de rede de esgoto entre a Avenida Simão Dias e a Rua 

José Orlando de Oliveira, no Bairro Fazendinha (nas proximidades da residência do senhor 

Joãozinho do Cuscuz), de autoria do senhor vereador Dii de Nilo/PSDB. A seguir, deu-se início 

ao Grande Expediente, no qual o senhor vereador Pedro de Jesus Santos lamentou o recente 

atentado contra a vida do candidato à Presidência da República Jair Bolsonaro. Ele destacou que 

é importante trabalhar a política de forma tranquila, sempre levando as discussões para o campo 

das ideias, pois, acredita que quando um cidadão se dispõe a concorrer a um cargo público, está 

disposto a trabalhar pela população. O edil repudiou o ato covarde e desnecessário que atingiu o 

candidato, pois, nada justifica a violência, e relembrou que esses casos estão acontecendo com 

frequência desde 2016, e citou exemplos de outros candidatos, que sofreram atentados Brasil a 

fora. Disse ainda o orador, que outro problema que tem crescido alarmantemente é a forma 

violenta com a qual as pessoas têm se referido a candidatos nas redes sociais, espalhando o ódio 

entre as pessoas. O senhor vereador Pedro de Jesus Santos declarou que não se pode pactuar 

com esse tipo de comportamento, pois, a violência não leva a lugar algum, e por isso, orientou os 

colegas para se ater ao debate ideológico, e, ser exemplo para a população, buscar a melhoria da 

qualidade de vida do povo, sem denegrir a imagem de ninguém, nem incentivar as ações odiosas. 

O edil destacou que, este pleito será muito difícil, sobretudo para os candidatos à Presidência, 

pois, os embates têm sido ferrenhos, mas, não estão sendo muito produtivos, pois, não estão 

demonstrando as suas propostas para melhorar o país. Ele disse ainda, que o Brasil precisa ser 

unificado, e o povo deve aceitar o resultado das eleições, e não deve deixar acontecer o que 

aconteceu nas eleições passadas, pois, o candidato que perdeu não aceitou a derrota, e mobilizou 

a população a pressionar o Congresso para retirar a Presidente Dilma do poder. Depois, o orador 

chamou a atenção sobre as dificuldades que o município de Poço Verde enfrenta, e enfrentará 

com a escassez de safra e de chuvas, que reflete diretamente na vida dos munícipes, que depende 

da agricultura para sobreviver. Ele observou ainda, que todos os candidatos presidenciáveis têm 

demonstrado apoio ao senhor Jair Bolsonaro, e repudiando o ato covarde que ocorreu nesta 
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tarde. A seguir, o senhor vereador José Alessandro Santana Farias repudiou o atentado contra o 

candidato Jair Bolsonaro e, destacou que não é dessa maneira que os brasileiros irão escolher o 

candidato que será melhor para o Brasil. Chamou a atenção sobre o tratamento que é dado por 

algumas pessoas em órgãos municipais aos cidadãos, bem como aos vereadores, e destacou que a 

violência não está presente apenas em atos físicos, mas, as palavras também magoam e ferem o 

coração e o sentimento do ser humano. Na oportunidade, o edil falou para os munícipes 

observarem os candidatos que baterem à sua porta, e procurassem saber quem são antes de votar 

neles. Ele destacou que, os vereadores têm buscado apresentar seus candidatos, e afirmou que é 

preciso saber buscar candidatos que apresentem proposta para o povo de Poço Verde, e se 

comprometeu a cobrar essas promessas caso o seu candidato seja eleito. Depois, o orador falou 

sobre as visitas as escolas, como Presidente da Comissão de Educação, e destacou que tem 

observado algumas deficiências na gestão da educação, dentre elas o transporte escolar, falta de 

alimentação escolar em algumas escolas, deficiência na infraestrura e pessoal. Ele comentou que, 

durante a visita foi aplicado um questionário com perguntas direcionadas aos professores e 

alunos, relacionados a estes temas. E mais, afirmou que este trabalho está sendo feito pela 

Comissão de Educação e, está sendo elaborado um relatório com todos os dados coletados, e 

estará disponível para todos os vereadores desta Casa, como também encaminhará cópia para as 

unidades escolares, para que os professores possam também ter acesso ao material. O 

parlamentar em seguida, falou sobre a indignação do povo brasileiro com a classe política do 

Brasil, e chamou a atenção sobre o atentado sofrido pelo candidato à presidência Jair Bolsonaro. 

Ele destacou que espera que não aconteça, o mesmo que aconteceu com a Presidente Dilma, que 

foi retirada do cargo, em decorrência dos políticos golpistas que, votaram a favor do 

impeachment e que estão atualmente pedindo os votos da população. O edil falou também sobre 

a visita que fez à Clínica de Saúde da Família, do povoado Saco do Camisa, e afirmou que a 

situação é crítica, mas, reconhece que os responsáveis pela obra devem ser responsabilizados, já 

que receberam para realizarem o serviço, que foi de péssima qualidade. Felizmente, o atual 

Prefeito vem trabalhando para reverter essa situação, e agradeceu ao esforço do colega vereador 

Gileno, para que a obra da clínica seja terminada, enfatizou o edil. Na oportunidade, o senhor 

vereador José Alessandro falou sobre o Projeto de Lei 957/2018, de autoria do Governo 

Municipal, que dispõe sobre a concessão de reajuste de remuneração aos médicos contratados 

pelo Programa Saúde da Família - PSF e, relatou que certamente nenhum vereador votará contra 

um projeto dessa natureza, no entanto é necessário que o projeto seja analisado com cautela, 

pois, o município precisa ter condições de manter essa despesa. Por meio de aparte, o senhor 

vereador Amaury Batista Freire comentou que, o salário dos médicos atualmente é de R$ 

10.150,00, no entanto está muito difícil atrair profissionais para trabalhar no município, já que 

para eles não é um valor atrativo de acordo com a carga horária que precisam cumprir, por isso, 

o Prefeito decidiu reajustar os salários, para R$ 11.150,00, para incentivar os médicos a 

trabalharem no município. Ele disse ainda, que é uma despesa alta, mas, muito necessária. 

Continuando, o orador titular agradeceu a receptividade dos moradores das comunidades Lagoa 

do Junco e Ladeira, locais que visitou naquela tarde. Ele falou sobre a questão do lixão nessas 

comunidades tem levantado preocupação, pois, está atrapalhando a rotina dos moradores dessas 

localidades, e pediu que o Prefeito e o Secretário de Obras pudessem fazer uma visita, para ver 

essa situação. O edil retomou a afirmação de que quantidade de mandatos não é certificado de 
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bom vereador, e destacou que apenas aqueles que não trabalham para o povo, é que se ofendem 

com tal afirmação, pois, a população precisa de assistência diariamente. O parlamentar declarou 

que ainda não apresentou seus candidatos porque está aguardando a visita destes no município, e 

não por estar esperando para fechar acordos de qualquer natureza, pois, acredita que para pedir 

um voto é preciso olhar no olho do eleitor, e afirmou também que, como vereador não representa 

apenas os 605 votos que obteve, mas, uma cidade, e seus candidatos serão escolhidos com 

responsabilidade e respeito às pessoas que o apoiaram a chegar ao cargo. Por fim, o senhor 

Presidente publicou convite do Departamento Municipal de Trânsito, e Transporte, para 

participação da I Mesa Redonda: Acidente de Trânsito – Causas e Consequências, a realizar-se 

no dia 24 de setembro do corrente, às 15h na Universidade Aberta do Brasil - UAB, localizada a 

Rua José Rodrigues de Melo, S/N. E, por não haver outros oradores inscritos para o Grande 

Expediente, ou matérias para a Ordem do Dia, e ainda edis para se manifestar nas Considerações 

Finais, o senhor Presidente declarou por encerrada a Sessão, ficando todos convocados para no 

dia onze de setembro de dois mil e dezoito, às dezenove horas, realizarem a próxima Sessão 

Ordinária, 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, em seis de setembro de 2018.  
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