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

dois 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 Alessandro Santana Farias (Segundo Secretário), Amaury Batista Freire, 

Damares Vieira Cavalcanti, Emílio de Jesus Souza e Josefa Délia Félix dos Reis. A seguir foi 

apresentada a seguinte proposição: Moção de Congratulação 037/2020 - Em virtude do aniversário 

da senhora Josefa Amélia de Jesus Santana, ocorrido nesta data; Moção de Congratulação 

038/2020 - Em virtude do aniversário da senhora Maria do Carmo Lisboa Sousa, ocorrido nesta 

data, ambas de autoria do senhor vereador José Alessandro Santana Farias. No Grande Expediente, 

o senhor vereador José Alessandro Santana Farias falou que, na Sessão passada, quando se referiu 

ao senhor José Everaldo de Oliveira foi mal interpretado pelo colega Amaury, e destacou que na 

visão, não tirou mérito da pessoa, nem do político, apenas esclareceu que, no dia do evento com o 

Governado Belivaldo o senhor José Everaldo foi convidado para participar como representante da 

Prefeitura, e não do Prefeito. Ele disse ainda, que jamais quis diminuir a pessoa, ou o político, 

inclusive seu próprio pai e outros familiares, apoiam o grupo do senhor José Everaldo, e respeita a 

decisão deles, mas jamais votará nele, porque foi perseguido e desrespeitado por ele. A seguir,  o edil 

falou sobre remanejamento de orçamento, e declarou que  sempre defendeu  o percentual de 40%, 

para o remanejamento do orçamento municipal, ele ressaltou que, quando um Prefeito pede que seja 

aprovada uma Lei permitindo o remanejamento de 80% do orçamento está confirmando que sua 

gestão é desorganizada e sem planejamento. O parlamentar falou ainda, que o Prefeito precisa 

respeitar as pessoas e ouvi-las, pois todo cidadão pode e deve exigir os seus direitos. E mais, e 

ressaltou que esta Casa deveria dar apoio, a cidadã poçoverdense que foi hostilizada através das 

redes sociais, por cobrar seus direitos, e destacou que o Prefeito não agiu corretamente em uma 

recente transmissão ao vivo, tentando denegrir a imagem dos seus adversários, afirmando que o atual 

Vice-Prefeito e a senhora Edna Dória são inferiores, por não ter o nível de escolaridade igual ao dele. 

O edil disse também que, o Prefeito tem que respeitar as pessoas, e nunca deveria se colocar acima 

delas, por qualquer motivo.  O edil comentou que, conhece o senhor Roberto, muito antes dele 

ingressar a carreira política, e tem muita consideração por ele, pois é homem honesto, trabalhador e 

humano, que reconhece as dificuldades de cada poçoverdense, e certamente será um grande Prefeito, 

bem como à senhora Aires, que é uma mulher batalhadora, uma mãe dedicada, que tem uma enorme 

força, e que representa os trabalhadores rurais deste município. O orador declarou esperar que os 

poçoverdenses possam dar a oportunidade a dois trabalhadores rurais comandarem o município. O 

edil afirmou ainda que, infelizmente a atual gestão persegue as pessoas e negligencia ações e serviços 

públicos, e neste sentido, indagou onde estão sendo gastos os recursos da COVID-19? Ele comentou 

que, os casos estão aumentando, mas as atenções do governo não têm sido voltadas para o combate a 

doença, nem para a proteção do público. José Alessandro comentou que, recebeu um vídeo que 

mostra a primeira dama do município, doando presentes às crianças e, refletiu se essa ação surtirá 

mais efeito, que a contratação de pessoas para lidar com a COVID-19, nesse momento de Pandemia. 

Ele destacou que, as pessoas que trabalham na Secretaria Municipal de Assistência Social deram 

presentes as crianças, mas não enxergam as dificuldades que as pessoas estão enfrentando, pois o 
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auxílio emergencial do Governo Federal já diminuiu, mas os problemas continuam, e a população 

precisa de assistência em saúde, educação e também no âmbito social, mas não é o que se vê na atual 

gestão. O edil parabenizou que, os servidores da Casa, pelo profissionalismo que demonstram, 

atendendo a todos os vereadores e pessoas que chegam a esta Casa. O edil comentou que, percebeu 

que o Governo Municipal está iniciando a obra de esgotamento sanitário do Conjunto João Leal de 

Araújo, e destacou que foi uma reivindicação antiga, e indagou por que o município deixou para 

realizar o serviço tão próximo das eleições?  Ele disse ainda que, quando finalizar o ano, as pessoas 

perceberão que os recursos financeiros, ou "ferramentas" que segundo alguns colegas chegaram 

agora, já estavam disponíveis para o município há muito tempo, mas o gestor não quis utilizá-las 

antes do período eleitoral, e espera que a população possa dar ao Prefeito e aos vereadores, que não 

representam o povo, a resposta que merecem.  Ele disse também, que entrou em contato com a 

Assistente Social responsável pelo Conjunto Marcelo Deda, a senhora Maria José, que afirmou que, a 

entrega das casas do conjunto habitacional, depende do encaminhamento de toda a documentação dos 

proprietários, ele destacou que faltam algumas pessoas apresentarem essa documentação, disse 

também que, entrou em contato com a ouvidoria da Caixa Econômica Federal, para  solicitar que as 

casas sejam entregues, com a manutenção que precisam em dia, pois as pessoas não podem receber 

as casas no estado que estão. Por fim, o edil parabenizou aos aniversariantes do dia, em especial a sua 

sogra, que considera como sua mãe, e concluiu dizendo que sente orgulho de ser vereador e de 

representar a cidade que ama. Em seguida, o senhor Presidente Alexandre Almeida Dias falou sobre 

os motivos que o levaram a apoiar a candidata Edna Dória ao cargo de Prefeita da cidade. Ele 

acredita que Poço Verde precisa de mais humanização, de pessoas que administrem a cidade de 

forma mais simples, acessível e humana, que se preocupe menos com propaganda e que haja com 

mais planejamento e menos imediatismo.  Ele afirmou ainda, que Antônio Dória sempre se dispõe a 

ajudar as pessoas qualquer hora do dia, o grupo tem uma perspectiva de contribuir com a geração de 

emprego, e já mostrou isso através da implantação de indústria e instituições que fortaleceram o 

comércio, com ações que trouxeram desenvolvimento e que ampliaram a oferta de serviços aos 

cidadãos de Poço Verde.  O edil comentou que, recentemente viu o anúncio de uma farmácia local, 

que está contratando pessoas, apesar da Pandemia a cidade tem reagido as intempéries da economia. 

Ele disse ainda, que gostaria que todo ano houvessem eleições, pois pelo que percebe as ações da 

gestão são concentradas nesse período, e indagou por que essas ações não foram feitas antes? Ele 

exemplificou com a recuperação da rodovia que liga o município a Simão Dias, e destacou que 

muitas vezes, a sensação que as pessoas têm é que tudo não passa de um espetáculo, ou uma 

brincadeira, pois passaram mais de três anos enfrentando buracos, e tantos outros problemas, e agora 

parece que todos resolverão como um passe de mágica. Ele ressaltou que, as pessoas têm que ficar 

atentas e analisarem com cuidado quem escolherão no dia 15 de novembro para governar o município 

de Poço Verde, e destacou que acredita que o projeto do Grupo Boca Preta trará muito mais 

desenvolvimento e humanização ao Município, e espera que as pessoas façam a melhor escolha.  Ele 

disse ainda, que todos os candidatos, seja a Prefeito ou vereadores têm suas qualidades e limitações, 

mas cada um tem uma forma de trabalhar e cabe aos eleitores decidirem, quem deverá ocupar estes 

cargos públicos. 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 as Considerações Finais. Nas 
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Considerações Finais, o senhor vereador José Alessandro Santana Farias falou que é importante 

ouvir os colegas vereadores nesse momento eleitoral, pois até parece que, os problemas do município 

estão todos resolvidos, porque tem percebido que  este assunto tem sido pouco abordado nesta Casa 

ultimamente, chamou a atenção o orador. Continuando, o edil falou sobre uma publicação que, o 

próprio Prefeito fez em suas redes sociais, na qual expôs para a sociedade os recursos que, o senhor 

André Moura encaminhou para o município, na época em que era lembrado pelo atual Prefeito, e 

ressaltou que destinou mais de R$ 12 milhões de reais em emendas para o município, e elencou 

valores que, foram divulgados no portal da Transparência, e que segundo a gestão foram investidos 

para diversas áreas, mas o edil não acredita que as ações descritas foram realizadas, haja vista quase 

nada mudou, desde a gestão passada.  Por conseguinte, o senhor vereador Amaury Batista Freire 

indagou ao Presidente se ele fosse Prefeito, o recapeamento asfáltico começaria da entrada da cidade 

ou na divisa com outro município? O edil falou ainda, que a gestão municipal sofreu bastante com a 

crise financeira, com os bloqueios de recursos, e ainda com a pandemia, e apesar dos esforços do 

Prefeito e dos vereadores as obras chegaram agora, a exemplo da recuperação da rodovia que liga 

Poço Verde a Simão Dias, como também a reforma no antigo mercado, entre outras ações que tem 

sido feitas pela administração municipal, e que foram também solicitadas pelos vereadores, e espera 

que o Prefeito realize todos os projetos, pois quem será beneficiada é a população, e que todos façam 

a sua campanha em paz. 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 vinte e sete 

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, vinte e dois de outubro de 2020. 
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