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Ata da Quinquagésima Segunda Sessão Ordinária do ano de dois mil e vinte, realizada em quinze 

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, Gilson Santos do Rosário, Josefa 

Délia Félix dos Reis. A seguir foi apresentada a seguinte proposição: Moção de Pesar nº 036/2020 - 

Em virtude do falecimento do senhor Manoel Messias Souza, ocorrido em 11 de outubro de 2020, de 

autoria do senhor Presidente Alexandre Almeida Dia. No Grande Expediente, o senhor vereador 

José Alessandro Santana Farias falou sobre o Dia do Professor, leu uma mensagem em homenagem 

a todos os profissionais do magistério e demonstrou através de imagens no telão, as manifestações e 

reivindicações que os professores fizeram durante a atual gestão, na luta pelos seus direitos. Ele 

destacou que, os professores estão em luto, pois esta gestão não respeita seus servidores, não só em 

relação aos vencimentos dos professores, mas também as condições de trabalho precárias e nesta data 

especial, não há o que comemorar. Na oportunidade, ele falou sobre a falta de responsabilidade e do 

discurso controverso do Prefeito, que em suas transmissões diz que não é para haver aglomerações, 

mas a noite convida as pessoas para os piseiros e demonstrou através de vídeos, que demonstram a 

falta de compromisso com a saúde e com a sociedade poçoverdense de dois tradicionais grupos 

políticos. Ele ressaltou que, nas palavras do Prefeito, não há um decreto impedindo a realização de 

passeatas ou carreatas, mas relembrou que no início da pandemia, o próprio chefe do Executivo 

falava em lockdown, colocou barreiras nas principais avenidas e realizou outras ações que, surtiram 

algum efeito, mas agora no período eleitoral esqueceu tudo que fez num passado recente.  Ele disse 

ainda, que o Prefeito traz pessoas dos povoados e obriga os servidores contratados a participarem das 

caminhadas, carreatas e deveria se envergonhar de estar falando o contrário em suas redes sociais. 

Ele comentou ainda que, o grupo de Antônio Dória criticou o Prefeito por ter feito as carreatas e no 

dia posterior fez o mesmo no Distrito de São José, e após esses eventos, os casos de COVID-19 

aumentaram enormemente. Ele disse ainda, que as pessoas não devem acreditar nas mentiras que, são 

divulgadas a todo o tempo, com as pesquisas falsas encomendadas pelos candidatos, e devem 

escolher aquele candidato que melhor conduzirá o município por quatro anos, e não se deixem levar 

pelas artimanhas que estão sendo utilizados, por quem tenta enganar o povo. Por fim, parabenizou os 

aniversariantes do dia, e reafirmou que, no seu mandato vai defender o povo até o fim. E, por não 

haver outros oradores inscritos para o Grande Expediente, ou quórum para discutir as matérias da 

Pauta, deu-se início às Considerações Finais. Nas Considerações Finais, o senhor vereador Gilson 

Santos do Rosário parabenizou os aniversariantes do dia, em especial o senhor Breno, que 

completou idade nova nesta data. Na ocasião, o edil falou sobre as inúmeras críticas que, as pessoas 

têm feito através das redes sociais, sobre as aglomerações promovidas pelos políticos, e destacou que 

a COVID-19 ainda não acabou, e todos têm que ter a responsabilidade e pensar no povo, para que a 

doença não se espalhe mais. O edil afirmou que o grupo político ao qual faz parte, se reuniu e decidiu 

realizar as visitas com um pequeno grupo de pessoas, tomando os cuidados protegidos com máscara e 

utilizando o álcool em gel, ele comentou que, através das fotos nas redes sociais é possível perceber 

que alguns candidatos não estão tendo esses cuidados e estão se expondo e expondo as pessoas ao 
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risco de contaminação.  E concluiu desejando a todos um fim de semana de paz e proteção, pedindo a 

Deus que livre a todos dessa doença. Em seguida, o edil comentou que, na próxima segunda, o 

Senador Rogério Carvalho estará presente na solenidade de assinatura de ordem de serviço, para a 

reforma na rodovia que liga Poço Verde a Simão Dias e convidou a todos para fazer presentes no 

evento. Depois, o senhor vereador José Alessandro Santana Farias falou sobre o descaso do 

Governo Estadual com o município de Poço Verde, e destacou as péssimas condições da estrada que 

liga o município a Tobias Barreto, bem como a Simão Dias. Citou ainda, o descaso do Prefeito 

Municipal com as pessoas que residem no Conjunto Françual e no Conjunto João Emídio e nas 

proximidades do Fórum, que sofrem com os graves problemas na rede de esgotamento sanitário 

desses locais, e que o Prefeito prometeu resolver, mas até o momento nada fez. E mais, falou que 

espera que os pneus do transporte escolar sejam recolocados nos seus respectivos locais de origem, 

haja vista que não é aconselhável colocá-los em outros veículos, como essa gestão tem feito, e espera 

que até a próxima semana todos os ônibus estejam com os pneus novos. por fim, agradeceu ao apoio 

dos servidores do Sindserv. E, por não haver outros oradores inscritos para o Grande Expediente, ou 

matérias para serem discutidas ou votadas na Ordem do Dia, e ainda edis para se manifestarem nas 

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

convocados para no dia vinte 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, quinze de outubro de 2020. 
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