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

outubro, 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, Gilson Santos do Rosário, Josefa Délia Félix dos Reis e Pedro de Jesus Santos. No 

Grande Expediente, o senhor vereador Pedro de Jesus Santos parabenizou o senhor Adauto Justino, 

pela passagem natalícia nesta data, e destacou que o aniversariante, que também é candidato a vice-

prefeito é um homem simples e de bem, originário da roça, que trabalhou por muitos anos no Banco 

do Estado, mas, nunca esqueceu as suas raízes. O edil também parabenizou pela passagem da data 

natalícia, o senhor Genilson que é seu amigo, um homem de bem. O edil falou sobre o cotidiano da 

campanha, que mudou muito em pouco tempo, com a utilização das redes sociais, comunicando-se 

com a população de forma mais direta, ouvindo as reivindicações dos munícipes. Ele comentou que, 

tem visitado diversas comunidades, e destacou que tem sido recebido de forma calorosa pelas pessoas 

e, destacou que está fazendo a sua caminhada tomando os cuidados de higiene, para prevenir o 

coronavírus. Ele afirmou também que, apesar dos decretos governamentais terem liberado a 

reabertura dos bares e restaurantes e das pessoas estarem ansiosas, para sair de casa, infelizmente 

ainda não existe vacina, e precisamos manter os cuidados, principalmente porque o número de casos 

no município aumentou muito nos últimos dias, passando de um para vinte e cinco casos em poucos 

dias. Ele falou sobre a responsabilidade que os políticos, sobretudo dos candidatos de utilizarem as 

máscaras e álcool gel, e a candidata Edna Dória, o vice Adauto e o senhor Antônio Dória, utilizam 

esse recursos constantemente na sua caminhada, mas o parlamentar chamou a atenção que, ele 

publicou várias fotos ao lado de amigos sem estar usando a máscara, mas mudou essa postura, e 

atualmente está utilizando e registrando as suas visitas usando a máscara. O orador indagou ainda, 

quais as propostas reais factíveis que os candidatos têm apresentado para a sociedade poçoverdense?   

Ele comentou que, no início da gestão o Prefeito prometeu disponibilizar uma ambulância para 

atender exclusivamente, o Distrito São José, mas esse veículo só foi disponibilizado recentemente, 

coincidentemente no período eleitoral, denunciou o edil. Ele chamou a atenção para a resposta da 

gestão de oferecer a população serviços públicos de forma digna. Por outro lado, ele falou sobre a 

importância de fazer as visitas aos eleitores, apresentando o seu trabalho, levando novas propostas, 

destacando projetos dentro da realidade do município, que poderão ser alcançados, no entanto, 

continuando a tomar os cuidados, para prevenir a disseminação do Covid-19, e explicou as pessoas 

que, tem tomado essas medidas, não para se afastar das pessoas, mas por estar preocupado com a 

saúde e bem-estar das pessoas.  Ele ressaltou que, o grupo que faz parte visitará todas as casas dos 

eleitores do município, fazendo a política de forma limpa, respeitando as pessoas e os adversários.  O 

edil relembrou as proposições e Leis de sua autoria que foram aprovadas durante os seus mandatos, 

em especial a Lei que determina o pagamento dos servidores municipais é do mês trabalhado. Falou 

também que pratica a política do bem, tratando as pessoas com empatia, e se sente muito feliz ao 

ajudá-las e receber o sentimento de gratidão delas.  Continuando, ele afirmou que o papel do 

vereador também é buscar solucionar os problemas que a sociedade necessita, e trouxe como 
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exemplo a reforma na Quadra Poliesportiva do Distrito São José, que foi prometida no início do 

mandato, já foi diversas vezes cobrada por ele, mas até agora nada foi feito. Por conseguinte, o 

senhor vereador José Alessandro Santana Farias chamou a atenção dos eleitores poçoverdenses, 

para que eles escolham os candidatos que, estejam preocupados com o bem-estar coletivo, e não 

apenas para si, ou para poucas pessoas. Na oportunidade, o parlamentar falou sobre a publicação de 

uma mensagem na rede social do Governador do Estado, falando sobre a discrepância entre o 

desenvolvimento da cidade de Poço Verde e Simão Dias, que é um canteiro de obras, e destacou que, 

os governos municipais são aliados ao Governo, mas não são tratados da mesma forma, e no 

comentário chamou a atenção do Governador para o compromisso que ele tem com o município de 

Poço Verde, bem como com outros municípios que também estão esquecidos. Ele destacou que, nas 

eleições para Governo do Estado, um terceiro grupo político, que se formou no município, conseguiu 

conquistar muitos votos para o senhor Belivaldo, logo no primeiro turno, mas infelizmente o 

governador deu as costas a estas pessoas. Ele falou sobre as condições da rodovia que liga o 

município de Poço verde a Simão Dias e também a Tobias Barreto, que estão totalmente 

abandonadas, além do ginásio de esportes que está em péssimas condições, e há alguns dias um 

jovem pagou com sua própria vida, o preço do descaso deste governo, quando sofreu um acidente em 

decorrência dos buracos na saída da cidade. Depois, o edil falou sobre a os gastos exorbitantes com 

aquisição de combustíveis em apenas cinco meses, e indagou de onde veio o dinheiro gasto com 

combustíveis na carreata do Prefeito, que ocorreu no último domingo?  Indagou ainda, se o Prefeito 

se reeleger terá compromisso com o povo, já que pouco fez no seu primeiro mandato? Será que o 

dinheiro da COVID-19 está sendo gasto de maneira correta? O edil indagou quais ações voltadas para 

a prevenção A COVID-19 o município tem feito, haja vista que os casos da doença estão 

aumentando? Será que a reabertura dos estabelecimentos está sendo feita em decorrência das eleições 

e as pessoas terão de pagar com suas próprias vidas o preço do descaso dos governantes municipais e 

estaduais?  O edil comentou que, o esposo da pré-candidata a vice-prefeita, senhora Ayres testou 

positivo para a COVID-19, e logo no início dos sintomas os dois se afastaram da campanha, e 

algumas pessoas até levantaram o boato de que haviam desistido da candidatura. E, por ter 

responsabilidade e compromisso com a sociedade, após treze dias do início dos sintomas, a senhora 

Ayres e o senhor vereador José Alessandro também fizeram o teste, e felizmente deu negativo, para 

COVID-19, e agradeceu a todas as pessoas que enviaram mensagens de carinho. O edil falou sobre a 

situação da Unidade Básica de Saúde - UBS do povoado Saco do Camisa, que foi abandonada na 

gestão passada, e a atual gestão, ao invés de concluir a obra resolveu retirar a cobertura do prédio que 

estava em boas condições, e questionou onde foram colocadas as coberturas da UBS do povoado 

Saco do Camisa, da Quadra Poliesportiva do Distrito São José e do antigo mercado da carne? Será 

que os vereadores estão calados por conta de período eleitoral? Ele destacou que, as pessoas que 

cometeram atos ilícitos devem arcar com as consequências, quem quer que seja. Na oportunidade, o 

edil agradeceu as pessoas do povoado Rio Real, pela receptividade no último fim de semana, e 

também as pessoas de outras localidades que compareceram a este encontro, e destacou que o grupo 

que faz parte não fez carreata, pois não tem condições para tal. Ele disse ainda, que pôde perceber 

quanto senhor Roberto Barracão é querido, e as pessoas simples e humildes demonstraram seu 

carinho e apoio, pois acreditam que ele pode transformar o município, e isso motiva ainda mais o 
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grupo a continuar. E em alusão ao dia do Vereador comemorado no Dia 1 de outubro disse: 

“Vereador é aquele que representa o povo”, concluiu o edil. 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 sobre o Projeto de Lei 994/2020, que já foi retirado pelo Poder 

Executivo, para a correção e, destacou que assim que a matéria for alterada nenhum dos edis 

reprovará, pois a área em questão está abandonada, e beneficiará muitas famílias do município.  Ele 

falou também sobre a distribuição de fichas para marcação de exames, e destacou que a quantidade 

disponibilizada é muito pouca, principalmente para as pessoas que moram nos povoados, pois 

segundo informações são apenas dez por dia, e destacou que chega a ser desumano, uma pessoa 

doente se deslocar de povoados distantes, como exemplo Lagoa do Junco, e não conseguir marcar 

seus exames, enquanto alguns vereadores afirmam que têm cotas para fazer exames. Ele agradeceu às 

pessoas que, enviaram críticas construtivas a atuação dele. Por fim, o senhor vereador Gilson Santos 

do Rosário comentou que, buscou o apoio com o Senador Rogério Carvalho, para construir uma 

quadra poliesportiva na comunidade Vila, mas infelizmente obteve a notícia de que, o município 

doou de forma clandestina, o terreno onde seria construída a quadra, e a comunidade deixará de 

receber essa benfeitoria. 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 

outubro, 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, seis de outubro de 2020. 
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