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

vinte e seis de setembro, às dezenove horas, no Plenário da Câmara Municipal de Poço Verde, 

onde se fizeram presentes sob a Presidência Interina do senhor vereador, José Raimundo de 

Jesus Souza, os senhores vereadores: José Alessandro Santana Farias (Segundo Secretário), 

Amaury Batista Freire, Damares Vieira Cavalcanti, Gileno Santana Alves, Gilson Santos do 

Rosário, 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, houve a apresentação das seguintes proposições: 

Projeto Decreto Legislativo 027/2019 - Concede Título de Cidadão Poçoverdense ao senhor 

Valmir Bento dos Santos; Projeto de Decreto Legislativo 028/2019 - Concede Título de Cidadão 

Poçoverdense ao senhor Edson Diego Santos Oliveira; Projeto de Decreto Legislativo 029/2019 - 

Concede Título de Cidadã Poçoverdense a senhora Joana Maria Batista; Projeto de Decreto 

Legislativo 030/2019 - Concede Título de Cidadão Poçoverdense ao senhor Devide Almeida 

Santos, ambos de Edson de Jesus Reis Santos. No Grande Expediente, o senhor vereador Pedro 

de Jesus Santos comentou  que, a Secretaria da Casa buscou informações sobre a logística de 

transporte para o dia da eleição para conselheiro  tutelar, e destacou que, a Presidente  do 

COMDICA publicou no diário oficial, o horário  dos transportes que farão  o translado dos 

eleitores  das comunidades que não  terão urnas, bem como, os horários que os ônibus irão passar 

em todas as comunidades. Ele disse ainda, que é importante fazer a divulgação dos horários, para 

que mais pessoas possam comparecer às urnas. O parlamentar ainda afirmou que o trabalho dos 

conselheiros é importante e muito necessário, por isso reforçar o número de veículos para 

transportar as pessoas é essencial, para que as pessoas possam demonstrar através do voto, o 

quanto desejam que as crianças e jovens sejam mais cuidadas e mais protegidas, e quanto maior 

número de pessoas votando, mais respaldo eles terão, assim como maior será a cobrança da 

comunidade.  Na oportunidade, o edil falou sobre a alteração  das regras para as eleições 

municipais de 2020, e destacou que não há  mais tempo hábil para mudar as regras atuais. Ele 

comentou que, os partidos terão que observar a quantidade de mulheres que tem que disputar as 

eleições, bem como as regras sobre o quociente eleitoral, legenda e filiação de partidos também 

mudaram. Ele chamou a atenção que, está na hora das lideranças sentarem-se junto aos colegas 

vereadores, para se unir, para pensar qual agrupamento político querem pertencer nas próximas 

eleições, e talvez não se identificar mais como G6, mas pensar nas divergências de forma mais 

tranquila, para fortalecer o agrupamento que querem pertencer, como também declarou o orador 

que este é o momento ideal para convidar outras pessoas, que queiram participar da disputa 

eleitoral em 2020. O edil disse ainda que, existe um grupo de vereadores que pensam a política 

municipal de forma diferente, da que o atual governo pratica, e afirmou que, os vereadores devem 

estar sempre unidos, apesar de cada um ter seus ideais e pensamentos diversos, para buscar 

entender porque o município tem passado por tanto flagelo, e quais são as dificuldades que vem 

enfrentando, para tentar explicar para os servidores que ficam angustiados todo fim de mês, sem 

saber quando receberão seus salários. Ele comentou que, nem parece que o mandato do Prefeito 

está acabando, pois o município não se desenvolve como deveria, e a diferença é muito grande 

quando se compara com outros municípios. O edil disse que os vereadores têm que lutar, pois 
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juntos são mais fortes. E, em seguida,  chamou a responsabilidade do colega José Alessandro, 

para convidar a bancada de oposição, para dialogar, e decidirem se continuaram ou não unidos. 

Por conseguinte, o senhor vereador José Alessandro Santana Farias comentou que, essa 

legislatura foi à pioneira na transmissão da sessão neste município, e comentou perceber que 

muitas pessoas atualmente têm a oportunidade de acompanhar a Sessão mesmo estando distante 

do município. O edil comentou também sobre a importância das pessoas votarem nas eleições para 

o Conselho Tutelar, e escolherem pessoas que de fato estejam preocupadas em lidar com as 

crianças e adolescentes.  Ele também lamentou a precariedade da saúde do município, além disso, 

falou da falta de respeito do Poder Executivo com os servidores, que estão sem receber seus 

salários há vários meses. O edil afirmou que, todos os dias os vereadores têm que cobrar que as 

demandas da população sejam atendidas, e falou de vários problemas que foram trazidos para esta 

Casa, a exemplo do esgoto do Conjunto Françual, mas que ainda não foi resolvido. Ele sugeriu 

que, a Presidente do COMDICA elabore e distribua panfletos, informando os horários e os locais 

de saída dos carros que irão buscar os eleitores. O senhor José Alessandro comentou que, das 

escolas municipais surgem muitos projetos belíssimos, e muitas vezes são do bolso dos 

professores e diretores, que saem os recursos para comprar o material, para o desenvolvimento 

destes projetos, para que o mundo, através das redes sociais, possa ver o que os alunos são capazes 

de fazer. Ele falou que, gostaria que a Secretaria da Casa elaborasse Requerimento solicitando 

que os alunos viessem apresentar o projeto que desenvolveram na escola, com o tema: Esporte, 

sexualidade e identidade de gênero: um debate pautado no respeito e, destacou que se trata de um 

assunto tão importante, e que muitas vezes não é discutido nas famílias. O edil disse que, o 

mandato do Prefeito está sem rédeas, e lamentou que, o município tenha suspenso o abastecimento 

de água em uma comunidade, sem sequer perguntar se precisam da continuidade do serviço, e 

destacou que infelizmente, as pessoas tiveram que mostrar seus problemas nas redes sociais, para 

que sejam atendidas em relação à falta de água, pois estavam tendo que escolher entre comer e 

comprar água para beber. O edil chamou a atenção e lamentou o desrespeito das pessoas, pela 

religião como também pela opção política, através de postagem nas redes sociais, satirizando a 

Igreja Católica e o Vaticano, com a foto de Ex-presidente Lula, como também mencionando que 

os eleitores do PT são idiotas. E, por não haver edis para se manifestar no Grande Expediente, ou 

matérias para serem discutidas na Ordem do Dia, deu-se início às Considerações Finais.  Nas 

Considerações Finais, o senhor vereador Gilson Santos do Rosário parabenizou o poçoverdense, 

Cosme Soares de Santana que recebeu uma homenagem na Câmara Legislativa do Distrito 

Federal e da Câmara Municipal de Sobradinho, pelo trabalho que desenvolve naquela região. Ele 

disse ainda que, concorda com o colega José Alessandro, quando este falou sobre o desrespeito de 

algumas pessoas, em relação à opção política e também religiosa, e destacou que as pessoas 

devem se respeitar mutuamente, para terem uma convivência harmoniosa e saudável. Ele 

comentou que, na próxima segunda-feira, 30 de outubro às 15h se dirigirá ao Tribunal Regional 

Eleitoral, para falar com o Presidente sobre o fechamento da unidade existente no município, e 

destacou a importância da presença de todos os vereadores. Por conseguinte, o senhor vereador 

Pedro de Jesus Santos afirmou que, os vereadores têm que se unir, para pedir que a unidade do 

TRE do município não feche, pois a população sofrerá muito com esta ação, já que até mesmo 
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uma simples declaração, ou mudança de domicilio eleitoral terá que ser feito na unidade do TRE 

de Simão Dias.  O edil falou que, recentemente assistiu uma reportagem sobre uma mãe, que leva 

o filho deficiente visual, para assistir ao jogo do seu time, e esta narra todo o jogo, e o garoto vibra 

com cada lance de seu time, e refletiu sobre a sua vivência em sala de aula, pois tem alunos 

portadores de necessidades especiais, e destacou que mesmo tendo suas limitações, eles têm que 

ser inseridos cada vez mais, na sociedade, pois todos são capazes de mostrar seu potencial, basta 

que as pessoas tenham a sensibilidade e deem condições, ofertem as ferramentas e mecanismos 

para que se desenvolvam, por isso os vereadores têm que se unirem, para cobrar que o Poder 

Público ofereça a sua população o que precisa e merece. Em seguida, o senhor vereador Gileno 

Santana Alves comentou que, lamenta a situação dos servidores contratados que estão sem 

receber seus salários há vários meses, e afirmou que não gostaria que isso estivesse acontecendo, 

mas infelizmente é uma situação que ocorreu em várias administrações, e esperava que não 

acontecesse nesta. E mais, reafirmou seu compromisso com o Prefeito Municipal, e mesmo que 

ele não vença as próximas eleições o apoiará. Ele pediu que, o vereador Gilson solicitasse ao 

Deputado Zezinho Guimarães, que marcasse uma reunião com o Governador do Estado, para que 

todos os vereadores e o Prefeito pudessem conversar com ele, e demostrar a situação das ruas e 

estradas, que ligam do município, pois todos sabem que a Prefeitura não tem condições financeiras 

para consertá-las. Ele destacou que, está na hora dos políticos agradecerem com trabalho, os votos 

que receberam da população, que não merece estar sofrendo. Continuando, o senhor vereador José 

Alessandro comentou que, respeita o colega Gileno, e destacou que ele é corajoso em afirmar que, 

estará ao lado do Prefeito, mesmo diante da situação em que se encontra o município, das mazelas 

que o Prefeito tem feito com o povo, e independente de quem seja, se está fazendo mal ao povo 

tem que sair. Ele afirmou que, irá ao TRE junto com o vereador Gilson e, informou aos jovens 

poçoverdenses que ainda não emitiram seus títulos eleitorais, que eles têm até o dia 19 de 

novembro, para procurar a unidade do TRE, em Poço Verde, para emissão deste documento, 

munidos dos documentos para tal. No entanto, os vereadores lutarão para que este importante 

órgão não seja fechado. 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 

primeiro de outubro de dois mil e dezenove realizar a próxima Sessão Ordinária, às dezenove 

horas, e para constar eu, vereador José Alessandro Santana Farias, em substituição ao titular 

lavrei a presente Ata e abaixo subscrevo. 

Plenário da Câmara Municipal de Poço Verde, vinte e seis de setembro de 2019.  
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