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

sete 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-Prefeito), Edson de Jesus Reis Santos (Primeiro 

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

Damares Vieira Cavalcanti, Gileno Santana Alves, Emílio de Jesus Souza, Pedro de Jesus Santos,  

e Josefa Délia Félix dos Reis. A seguir foi apresentada a seguinte proposição: Moção de Pesar 

39/2020 - Em virtude do falecimento da senhora Maria Edileusa da Silva, ocorrido em 24 de outubro 

de 2020, de autoria coletiva dos membros da Casa. No Grande Expediente, o senhor vereador José 

Alessandro Santana Farias falou sobre o falecimento da senhora Maria Edileusa da Silva, mais 

conhecida como Dona Edileusa, que foi uma grande amiga e, que teve a oportunidade de 

acompanhar o sofrimento dela, combatendo uma doença, mas todos que estavam no velório estavam 

consternados com o ocorrido, haja vista que, Edileusa era uma pessoa muito querida, e  por isso seus 

familiares e amigos sentirão muitas saudades, e pede a Deus que conforte a todos. Em seguida, o edil 

falou sobre o zelo que o servidor público teve para retirar a vegetação que, estava crescendo na rua 

onde o edil mora, mas ressaltou que é necessário que a Prefeitura, mande retirar o material que ficou 

acumulado numa parte da rua, para que o mato não volte a nascer, haja vista que choveu 

recentemente. O parlamentar falou também sobre o ofício que, a comissão especial recebeu, 

informando o boletim atualizado de casos de COVID-19, e, chamou a atenção para o aumento 

repentino dos casos, em pouco tempo. O orador pediu que o Governo Municipal tome providências, e 

realize   ações  voltadas para o combate a COVID-19. Ele falou também que, é vergonhosa a política 

que tem sido feita, onde as pessoas nitidamente estão vendendo seu voto, e ainda expõe nas redes 

sociais, como se fosse algo normal e natural. O edil comentou que, o candidato a vice-prefeito, muito 

recentemente respondia pela empresa que estava realizando diversas obras no município, que foram 

suspensas durante o período eleitoral, e indagou se isso é legal? E mais, disse que segundo o senhor 

vereador Amaury o dia das crianças agora passará a ser dia 22 de outubro e o município pela primeira 

vez recebeu recurso, para comprar brinquedos para as crianças, e destacou que não existe dotação 

orçamentária com essa finalidade, e destacou que essa ação tem fim puramente eleitoreiro. Ele 

relatou que, durante todo mandato nunca viu o Prefeito permanecer na cidade, como está neste 

período. Relatou que, alguns vereadores nunca tiveram carros disponíveis para levar as pessoas, 

durante o mandato, e no período eleitoral estão tendo transportes custeados pelo Município, para 

trabalhar na campanha para estes vereadores, gastando dinheiro público. Além disso, falou sobre a 

compra de votos, e destacou que as pessoas devem escolher por si próprias, e os políticos terem 

responsabilidade de não comprar ou vender as pessoas, porque elas não são objetos, e concluiu com 

uma mensagem. 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 

Considerações Finais, o senhor vereador Pedro de Jesus Santos comentou que, apesar de os 

vereadores serem candidatos são responsáveis pelas cobranças até o fim do mandato, e neste sentido, 

falou que, o Prefeito municipal abandonou o Distrito de São José, haja vista que não está cuidando 

das vias públicas que compõem aquela localidade, e as pessoas lamentam muito a quantidade de 
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buracos existentes nas ruas, a situação das praças, da Quadra Poliesportiva e tantas outros problemas 

que já foram trazidos pelos vereadores e a inércia do Governo Municipal, em relação a eles. Ele 

comentou que, a Câmara não deve parar de fazer as cobranças e reivindicações no período eleitoral,  

pois é uma estrutura administrativa do município independente. Ele desejou a todos muita paz, 

prosperidade, saúde e muito trabalho, acreditando sempre que é possível realizar os sonhos, quando 

se busca e planeja.  Em seguida, o senhor vereador Gilson Santos do Rosário se solidarizou com a 

família da senhora Maria Edileusa, que faleceu recentemente, e destacou que era uma pessoa muito 

querida, e que deixou um legado para a sua família, que seguirá seus ensinamentos. Ele também 

lamentou o falecimento do senhor Valdenor que reside no povoado Cachorro Morto, e que faleceu 

repentinamente quando estava realizando exames médicos. Ele comentou que, o falecido dizia que 

gostaria de ser sepultado ao lado de seus pais, no cemitério do povoado Barata, localizado no 

Município de Ribeira do Pombal. O edil concordou com o senhor vereador Pedro, e destacou que a 

entrada do Distrito de São José está numa situação muito ruim, e relatou que, os vereadores ficam 

constrangidos, quando chegam à localidade e são cobrados pela população daquela região, 

principalmente o senhor vereador Pedro que reside na localidade. Ele comentou que, acredita que 

com o recurso que foi encaminhado pelo Senador Rogério Carvalho, para a reforma da rodovia que 

passa pelo São José, aqueles buracos poderão ser tapados. Ele disse ainda, que o senador está em 

busca de recursos para a reforma na rodovia que liga no Poço Verde a Tobias Barreto, como também 

encaminhará tratores e implementos agrícolas, para ajudar aos pequenos agricultores poçoverdenses. 

Por fim, o edil parabenizou e desejou felicidades ao senhor vereador Gileno pelo seu aniversário, que 

foi comemorado no último domingo.  Por conseguinte, o senhor vereador José Alessandro Santana 

Farias comentou que, tem sido muito perseguido pelo Governo Municipal, e destacou que nunca foi 

nos órgãos governamentais para falar mal ou denegrir a imagem de qualquer pessoa, mas sempre 

buscou agir para defender os interesses do povo. Ele relembrou que, no dia da assinatura da Ordem 

de Serviço, as máquinas estavam trabalhando a todo vapor, mas ele tem passado pela rodovia e não 

tem visto essas máquinas, apenas alguns homens tapando buracos, e indagou se a ordem de serviço 

assinada foi para refazer a estrada, ou apenas tapar os buracos até a eleição? Ele falou também sobre 

o Dia do Servidor Público, que será comemorado amanhã, e refletiu se os servidores do município 

têm realmente algo para comemorar, haja vista que estão tendo seus direitos negados, desrespeitando 

todas as classes. E desafiou ao Prefeito encaminhar o Projeto de Lei, reajustando os vencimentos dos 

servidores, retroagindo a janeiro, como forma de presentear os servidores deste Município.  Ele 

concluiu parabenizando a todos os servidores públicos. Depois, o senhor vereador Edson de Jesus 

Reis Santos falou que todos os vereadores que estão no mandato têm o propósito de servir ao povo, 

mas infelizmente a política tem algumas situações que, fazem-nos refletir, e indagou por qual motivo 

o Governador do Estado se dirigiu ao município, para assinar uma ordem de serviço, em pleno 

momento eleitoral, fazendo um marketing e grande estardalhaço na cidade. O edil lembrou que um 

Prefeito tem que trabalhar durante todo o mandato, não apenas no período eleitoral, tentando enganar 

a população, mas ressaltou que o povo está atento e “ninguém come uma comida ruim duas vezes”, e 

isso vale para os candidatos a prefeito, como também aos candidatos a vereador. Ele espera que, após 

as eleições as pessoas continuem trabalhando, mas não acredita que o município suportará manter 

todas as pessoas que foram recentemente contratadas pelo prefeito. Comentou que, o Prefeito não 
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pode brincar com os sentimentos das pessoas, pois governar uma cidade é coisa séria. Ele pediu que 

as pessoas analisassem e reflitam o que aconteceu durante os últimos três anos de mandato, e o que 

está acontecendo atualmente, e não se deixem levar pelas propagandas eleitoreiras, e concluiu 

dizendo que acredita e tem certeza, que as pessoas saberão votar conscientemente.  Por seguinte, o 

senhor vereador Amaury Batista Freire comentou que, não há problema algum em mudar a 

comemoração do Dia da Criança posteriormente à data, pois já houve outros eventos que foram 

transferidos e nunca houve qualquer reclamação sobre isso. E mais, comentou que, se o colega José 

Alessandro percebeu que se qualquer candidato tentando comprar voto, e não tomou nenhuma 

providência, está sendo cumplice e conivente com o crime eleitoral. Ele disse ainda, que os serviços 

na rodovia que liga o município a Simão Dias estão sendo feitos, e muito em breve farão a 

recuperação do asfalto no Distrito São José, e destacou que, o Prefeito está trabalhando e os colegas 

estão se sentindo incomodados. E, por não haver outros edis para se manifestarem nas Considerações 

Finais, o senhor Presidente declarou por encerrada a Sessão, ficando todos convocados para no dia 

vinte e nove 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, vinte e sete de outubro de 2020. 
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