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Ata da Quinquagésima Sessão Ordinária do ano de dois mil e vinte, realizada em oito 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), Edson de Jesus Reis Santos (Primeiro Secretário), José 

Alessandro Santana Farias (Segundo Secretário), Amaury Batista Freire, Damares Vieira 

Cavalcanti, Emílio de Jesus Souza,  Gilson Santos do Rosário, Josefa Délia Félix dos Reis e Pedro 

de Jesus Santos. A seguir, foram apresentadas as seguintes proposições: Projeto de Decreto 

Legislativo 04/2020 - Concede Título de Cidadão Poçoverdense ao senhor José Eribaldo Ferreira 

dos Santos, de autoria da senhora vereadora Josefa Délia Félix dos Reis; Indicação 073/2020 - Ao 

Governo Municipal, solicitando o que segue: 1. Providências emergenciais junto ao DMTT, voltadas 

para a proibição de estacionamento na Travessa Ana da Fonseca, Praça Tancredo Neves (sentido 

Igreja Matriz de São Sebastião), Travessa Tibúcia Maria dos Santos e na Praça Osória Mota (sentido 

Avenida Simão Dias), de autoria do senhor vereador Amaury Batista Freire; Indicação 074/2020 - 

Ao Governo Municipal, solicitando o que segue: a) Providências emergenciais junto a Secretaria 

Municipal de Obras e Urbanismo, voltadas para a pavimentação pública com rede de esgoto, da 

Travessa Regina Maria de Jesus, nas proximidades do Cemitério São Sebastião, esta última também 

de autoria da senhora vereadora Josefa Délia Félix dos Reis. No Grande Expediente, o senhor 

vereador José Alessandro Santana Farias destacou a mensagem da vice-governadora Eliane 

Aquino, apoiando a candidatura de Roberto Barracão, e lamentou a atitude do atual Prefeito, e de 

seus bajuladores, que estão fazendo uma campanha sem responsabilidade, colocando as pessoas em 

risco, e teme que o descaso do governo custe à vida de muitas pessoas.  Ele falou sobre a falta de 

compromisso do Prefeito, que nas suas transmissões ao vivo fala sobre os casos de COVID-19, mas 

horas depois promove eventos, com aglomerações, utilizando carro de som, desrespeitando a 

determinação da justiça, e sem qualquer cuidado com a saúde pública. Ele indagou se a população vai 

continuar querendo que este Prefeito continue governando, ou vai escolher um candidato que 

realmente esteja preocupado com a população? Ele ressaltou que, até o momento o Prefeito não tem 

vice, pois não existe qualquer divulgação nos veículos oficiais, inclusive dos funcionários que fazem 

parte da cúpula, que em sua maioria estão à disposição do Prefeito, apenas para bajulá-lo. O edil 

falou sobre o caso de uma senhora, que buscou ajuda na Secretaria Municipal de Assistência Social, 

para solucionar o problema na cobertura da fossa séptica da residência dela, que caiu, mas 

infelizmente recebeu uma resposta negativa das pessoas que trabalham no local, que segundo ela não 

poderiam fazer nada, e indagou qual a verdadeira função da Secretaria de Assistência? Na 

oportunidade, o edil chamou a atenção para os vereadores que não estão comparecendo a sessão no 

período eleitoral, e quando comparecem se tentam justificar a sua ausência, com assistencialismo.  

Ele disse ainda, que alguns candidatos têm prometido realizar ações, que não são da alçada do Poder 

Legislativo, e que provavelmente não serão executadas se forem eleitos. O edil falou ainda sobre um 

fato que tem percebido, que particulares estão construindo um muro no terreno do antigo matadouro, 

que é de propriedade do município, e destacou que é necessário que essas pessoas mostrem que tipo 

de autorização ou documento permitiu a realização da obra, haja vista que nenhum projeto dessa 

natureza passou por esta Casa, para devida análise? Ele afirmou que, há alguns anos o município 
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comprou um terreno, onde havia um campo de futebol, para construir um conjunto, e ao lado dele 

uma praça, mas agora está sendo construído um galpão, e destacou que se a obra for irregular, 

causará muitos conflitos, com a comunidade que não terá a Praça para se divertir.  Por meio de 

aparte, o senhor vereador Amaury Batista Freire comentou que, houve um desmembramento do 

terreno citado pelo colega, e acredita que os responsáveis pela construção do galpão tem a 

documentação necessária, mas vai buscar a informação correta, e na próxima sessão vai trazer as 

respostas sobre este assunto. Continuando, o senhor vereador José Alessandro afirmou que, se houve 

esse desmembramento, certamente passou pelo Poder Legislativo e também tem responsabilidade 

depois do fato. Por meio de aparte, o senhor vereador Gilson Santos do Rosário comentou que, 

segundo informações de populares, o terreno que está em questão é da Prefeitura, e a pessoa 

responsável pela construção já construiu outros empreendimentos em terreno público anteriormente. 

Ele disse ainda, que buscou recursos financeiros para a construção de uma arena esportiva, por 

intermédio do Senador Rogério Carvalho, e já havia sugerido aquele espaço para a execução da 

obra, e se de fato o local estiver sendo invadido haverá muitos problemas.  Depois, o senhor vereador 

José Alessandro comentou que essas ações apenas confirmam o quanto a atual gestão é 

desorganizada, e infelizmente quem pagará o preço será o povo. Na ocasião, o edil parabenizou a 

todos os nordestinos pelo seu dia, comemorado nesta data, como também parabenizou a todas as 

crianças, que comemorarão seu dia na próxima segunda, 12 de outubro.  Por fim, falou sobre o 

auxílio direcionado aos artistas, e destacou que até agora não foi veiculada nenhuma informação e 

convidara alguns representantes de grupos culturais e também da Secretaria Municipal de Cultura, 

para saber se já existe alguma posição do município sobre este assunto. 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 Gilson 

Santos do Rosário parabenizou a todos os nordestinos, pela comemoração do Dia do Nordestino, e 

destacou que esta data é muito importante, pois homenageia a região e as pessoas que, até pouco 

tempo eram muito discriminadas, por outras regiões, mas felizmente essa realidade tem mudado, haja 

vista que o Nordeste é uma região, que tem se desenvolvido muito, e é autossuficiente em vários 

aspectos. O edil disse ainda, que infelizmente a classe política tem sido muito criticada, mas refletiu 

que as pessoas têm que analisar com cuidado e critério, os candidatos que irão votar e os políticos 

tem que cumprir com seus compromissos. Ele pediu também que, as pessoas cuidem-se, pois, os 

casos de COVID-19 estão aumentando exponencialmente no município. Por conseguinte, o senhor 

Presidente comentou que, algumas pessoas indagaram-lhe qual planejamento para o próximo 

mandato, caso seja eleito? Ele disse que, durante a conversa demonstrou o que fez durante essa 

legislatura e as que pretende colocar em prática, e refletiu que, nem sempre aquele que se diz novo é 

diferente, e nem sempre o velho é ultrapassado, e isso pode ser utilizado para o Poder Legislativo e 

Executivo, e numa abordagem geral, ele percebeu que, muitas vezes os vereadores ingressam na Casa 

Legislativa com muita ideologia e vontade de mudar o mundo, mas nada disso adianta se não houver 

habilidade política,  parcerias com lideranças, autoridades e órgãos de apoio municipal e estadual as 

ações ficam difíceis e até mesmo travadas, mas também não é interessante o parlamentar se dedicar 

apenas ao assistencialismo, deixando de lado o trabalho técnico, que é a elaboração e debate de leis, 

que beneficiarão a nossa cidade.  Ele disse que, cada vereador que passou demonstrou seu potencial, 
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e aqueles que continuam na Casa também, e cabe aos eleitores avaliarem se os edis que mais se 

destacaram poderão ou não continuar, e chamou a atenção o orador que os vereadores também devem 

se auto avaliar e verificarem onde podem melhorar. Depois, o senhor vereador Edson de Jesus Reis 

Santos falou que dispôs seu nome a concorrer ao cargo de Vereador, porque ele acredita nos seus 

ideais e busca realizar aquilo que prega, e acha correto, e tudo que se propôs a fazer neste mandato 

ele cumpriu.  Ele disse ainda que, não está no cargo por status, ou cabide de emprego, mas está na 

política para lutar por uma cidade melhor, mais humana e dignidade ao povo, buscando emprego e 

renda, para desenvolver a economia do município, bem como um atendimento mais humano na área 

da saúde, onde as pessoas estão mais fragilizadas. Ele disse ainda que, apresentou vários Projetos de 

Lei nesta Casa, apesar de não estarem sendo cumpridos pelo Executivo, e destacou que sempre esteve 

atento às demandas da população e lutou para que elas fossem atendidas, e concluiu dizendo que, 

quem trabalha merece permanecer.  Em seguida, o senhor vereador José Alessandro Santana Farias 

comentou que, desde o início do seu mandato tem buscado melhorias na saúde, educação, esporte, na 

assistência social, no saneamento básico e que muitas vezes algumas pessoas fazem críticas ao edil, 

através das redes sociais, dizendo que ele está falando besteira, mas será que é besteira, quando fala 

que o Prefeito gasta dinheiro com fogos, combustível, carro de som e transporte de pessoas a longa 

distância. O edil disse que, está atuando na política porque gosta de ajudar as pessoas, e enquanto não 

ver as pessoas terem uma vida com dignidade, não vai parar de falar, e nesse sentido falou sobre as 

pessoas que, continuam sofrendo para pagar alugueis, enquanto as suas casas estão fechadas, no 

conjunto Marcelo Deda. Ele concluiu dizendo que, a carreata do Prefeito foi muito bonita, mas foi 

feita de forma irresponsável e foi utilizado o dinheiro que deveria ser gasto com a saúde do 

município, para financiar o evento, e depois de ler uma mensagem disse que: os poçoverdenses não 

devem perder a esperança de ter políticos melhores.  A seguir, o senhor vereador Amaury Batista 

Freire comentou que, a carreata foi bonita e o abastecimento dos veículos foi custeado com recursos 

do partido, não foi dinheiro da saúde ou de qualquer outra pasta. Ele disse ainda, que o grupo está 

fortalecido, a campanha está boa e espera que continue até o fim. E mais, afirmou que trabalha na 

saúde há vários anos, e fica muito grato, quando as pessoas lhe retribuem, ele destacou que, 

ocupando um cargo político é possível ajudar a muito mais pessoas, e torce para que, com a 

permissão de Deus e do povo possa ser reeleito. Por conseguinte, o senhor vereador Pedro de Jesus 

Santos indagou se o Partido de fato custeou os combustíveis da carreata do Prefeito, e orientou ao 

colega buscar a informação correta, antes de sair falando, pois se essa ação ocorreu de fato, 

configura-se como crime eleitoral, haja vista que, segundo a lei eleitoral não é permitida a 

disponibilização ou distribuição de qualquer vantagem para conquistar os eleitores. Ele salientou a 

responsabilidade dos vereadores sobre os seus atos e saberem o seu papel, e não tratar a política 

como brincadeira, porque não é. Ele falou ainda, que é apaixonado pela política, pois é muito 

democrática, ressaltou que gosta de fazer uma política do bem, limpa, visitando as pessoas 

apresentando-se como candidato, respeitando as escolhas daqueles que já possuem seus 

compromissos e demonstrando o seu trabalho e o que poderá fazer pelo povo de Poço Verde, 

retornando a Casa 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 no dia 
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treze de outubro, 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.  

Plenário da Câmara Municipal de Poço Verde, oito de outubro de 2020. 
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