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Ata da Quinquagésima Sexta Sessão Ordinária do ano de dois mil e dezoito, realizada em onze 

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: Edson de Jesus Reis Santos (Primeiro 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, procedeu-se a dispensa da leitura da Ata da 

Sessão anterior. No Grande Expediente, o senhor vereador Pedro de Jesus Santos falou a 

respeito à Democracia durante o período eleitoral e comentou que, o debate tem sido mais 

fervoroso na defesa das candidaturas presidenciais, ele afirmou que independentemente de quem 

vencer o pleito, deve-se respeitar a democracia, e tentar unir o Brasil, que está dividido desde o 

impeachment de Dilma Rousseff. No âmbito estadual, afirmou que sabia que a candidatura do 

senhor Belivaldo Chagas teria um pouco de dificuldade de se desenvolver no município de Poço 

Verde, pois, durante a campanha do primeiro turno, muitos tentaram desqualificar o candidato, 

colocando a foto do ex-governador Jackson Barreto ao lado dele.  E mais, afirmou que, o senhor 

Belivaldo, assumiu o mandato do governo do Estado, e em quatro meses mostrou resultados, e 

mesmo diante das pesquisas que demonstravam percentual baixo, chegou a 25 % do total de 

votos do município, chegando a ocupar a terceira colocação em número de votos em Poço Verde. 

O edil disse ainda que, o candidato do prefeito teve 244 votos, já o candidato apoiado pelo ex-

prefeito Antônio Dória obteve 411 é Belivaldo obteve 409 votos no Distrito de São José.  Disse 

ainda que, o segundo turno é uma nova eleição e as pessoas possivelmente, as lideranças 

políticas mais expressivas pactuarão e apoiarão o candidato Belivaldo, a exemplo dos colegas 

vereadores, como também do Prefeito desta municipalidade, o orador chamou a atenção que 

política é soma de esforços, e convidou aqueles que tiverem interesse de apoiar o seu candidato, 

a fazer parte do grupo. Ele afirmou que, as diferenças políticas no âmbito municipal sempre 

existirão, mas, se o candidato Valadares Filho não estivesse disputando o segundo turno, 

provavelmente o senhor Antônio Dória estaria apoiando o senhor Belivaldo. Continuando, o 

senhor vereador Pedro falou que, o povo é sábio e soberano e a forma como agiram nas últimas 

eleições foi dando uma resposta ao país e aos agentes políticos que precisam mudar, e ter mais 

cuidado com o povo e com o Estado em sua forma de atuação, bem como, na forma de lidar com 

o povo, ter responsabilidade com o cargo que ocupa e adotar conduta ilibada. O edil refletiu 

ainda, sobre a grande mudança de deputados e senadores que foram eleitos pelo povo, e destacou 

que muitos questionaram a volta do deputado Jean William, mas, também entrou na Câmara um 

ator de filmes adultos, e reelegeram ainda, um deputado que havia afirmado, que não queria 

retornar à Câmara. O parlamentar falou também sobre a grande quantidade de militares, que a 

partir de janeiro estarão no Poder Legislativo, e que foram eleitos pelo povo, e refletiu se isso 

representará de fato alguma mudança positiva em nossa sociedade. O edil comentou que, após a 

veiculação de fotos com o agrupamento do Prefeito dando o seu apoio a Belivaldo gerou muitas 

discussões, em redes sociais, mas, relatou que, essa atitude é natural, e que as pessoas precisam 

entender que, a política é feita de alianças, e se o candidato quis agir dessa forma devemos 

respeitar, e convidou os colegas vereadores que não definiram o apoio ao candidato Valadares a 

também fazer parte do grupo de Belivaldo neste segundo turno. Em seguida, o senhor Presidente 
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comentou que, os resultados desta eleição foram  surpresa positiva para todos, e destacou que, 

espera que as pessoas que foram eleitas no sentido de renovação, e os políticos devem estar a 

cada momento se atualizando com os desejos dos cidadãos e demandas e necessidade do 

município e do estado. O edil comentou que, em 2012 foi convidado pelo senhor Thiago Dória a 

fazer parte do Grupo Político Boca Preta, e na época participou ativamente da campanha, e foi 

convidado a assumir o cargo de Secretário Municipal de Assistência Social. Após dois anos de 

gestão, e não concordando com algumas situações, enquanto Secretário, pediu afastamento da 

Secretaria, e no último ano da gestão pediu exoneração do cargo. Na época resolveu mudar de 

grupo político, por entender que precisava de uma mudança, e passou a fazer parte do grupo do 

atual Prefeito, mas, logo após a posse do Prefeito, as divergências apareceram e se sentiu 

excluído do grupo, por isso, decidiu sair do grupo, retornando ao grupo anterior. Ele disse que, 

tem dialogado com o Prefeito Municipal, com outras lideranças políticas e com todos os colegas 

vereadores de situação e oposição, e várias outras pessoas do meio político. Reafirmou o orador 

seu compromisso político com o ex-prefeito Antônio Dória, mas, destacou que tem 

acompanhado as demandas e a movimentação das pessoas, tem realizado o seu papel de vereador 

com responsabilidade e transparência, bem como tem deliberado sobre projetos que beneficiam a 

população. O orador chamou a atenção sobre o momento político, pois, todos estão  vivenciando 

situações atípicas, onde candidatos desconhecidos que ninguém imaginaria obtiveram uma 

expressividade de votos muito grande, enquanto antigos políticos não conseguiram se reeleger, e,  

isso demonstra que, o cenário político está mudando, por isso os agentes públicos devem 

acompanhar essas mudanças, enfatizou o edil.  Na oportunidade, ele reconheceu que o candidato 

favorito para o segundo turno é o senhor Belivaldo Chagas, mas, continuará apoiando o 

candidato do senhor Antônio Dória, e destacou que respeita a decisão dos colegas que 

demonstraram apoio a Belivaldo neste segundo turno, pois, é natural isso ocorrer na política.  Por 

meio de aparte, a senhora vereadora Josefa Délia Félix dos Reis comentou que, nem ela, nem o 

senhor vereador Pedro e o senhor Eduardo de Dr. Milton saíram do agrupamento político de 

Antônio Dória, apenas tiveram um entendimento diferente nesta eleição a nível estadual, assim 

como o Presidente da Casa também teve o seu compromisso, com candidatos que não eram 

apoiados por Toinho, no entanto, no âmbito municipal continuam no mesmo agrupamento. Ela 

disse que política se faz com somação, e o apoio do grupo do atual Prefeito a Belivaldo não quer 

dizer que estão mudando de agrupamento. Ela disse que, tem pessoas querendo se aproveitar da 

situação atual, para dizer que os vereadores estão mudando de grupo, disse ainda que, espera que 

seu candidato vença, e destacou que tem muito respeito pelos senhores Antônio Doria, Dr. 

Roosevelt e todas as lideranças políticas. Continuando, o senhor Presidente  afirmou que, de fato 

os vereadores não estão saindo de agrupamento,  mas, as outras pessoas estão se aliando ao 

agrupamento do senhor Belivaldo. Ele disse que respeita o senhor Antônio Doria, pelo 

compromisso que ele tem com a população poçoverdense, e está sempre à disposição quando 

este precisa, e,  afirmou que apoiou o deputado Esmeraldo Leal, pois, já tinha compromisso com 

este, além de ser seu amigo pessoal e compadre, lhe deu muito apoio na sua candidatura para 

vereador,  também declarou o orador que votou em Alexandre Figueiredo, pelos compromissos 

que firmou com o mesmo.  Disse ainda que, na sua fala não quis dizer que as pessoas que não 
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apoiarem Valadares estão trabalhando contra Antônio Doria, pois, sabe que no Grupo Boca 

Preta existem várias lideranças, e dialoga com todas elas, e ressaltou que tem que escolher um 

lado para marchar, e espera que na eleição de Prefeito estejam todos juntos. E, por não haver 

outros oradores inscritos no 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 do Rosário falou que, discorda do Presidente da Casa, quando este afirmou que 

mudou de grupo por divergências, mas, ressaltou que o mesmo articulou uma chapa para 

concorrer à Presidência da Casa, com os vereadores da oposição, e certamente o grupo não 

aceitaria que ele continuasse no grupo, com os mesmos direitos e poderes. O orador falou 

também sobre o apoio do Grupo Boca Branca ao candidato Belivaldo Chagas, e ficou surpreso 

com a atitude de algumas pessoas em relação a isso, mas, destacou que as pessoas são livres para 

votar no candidato que preferirem. E mais, disse que, desde o primeiro turbo, as lideranças já 

vinham convidando a fazer parte do grupo de Belivaldo caso ele fosse para o segundo turno. Ele 

disse ainda, que o senhor Belivaldo foi muito receptivo com o Grupo Boca Branca, haja vista 

que têm o interesse de ampliar a sua margem de votos, e destacou que ele e o vereador Amaury 

procuraram o deputado federal João Daniel que foi reeleito, para que ele fosse o padrinho 

político deles, e que intermediasse o acesso ao Governador do Estado. Disse ainda, que não tem 

o interesse de ocupar o espaço ou o prestígio de nenhuma liderança política, que está apoiando 

Belivaldo, e destacou que infelizmente algumas pessoas ficam nas esquinas querendo criar 

picuinhas. O senhor vereador  Gilson Rosário afirmou que na próxima semana serão iniciadas as 

obras de pavimentação de ruas, bem como de recapeamento asfáltico na rodovia que liga Poço 

Verde a Simão Dias. O edil disse ainda, que alguns políticos devem respeitar o povo, e não 

espalhar mensagens nas redes sociais, tentando confundi-lo.  E mais, destacou que as pessoas 

tem mudado seu comportamento nas urnas, mas, nem sempre votam em bons candidatos, e citou 

exemplos. Na oportunidade, ele falou sobre a problemática da Escola Estadual Professor João de 

Oliveira e, destacou que imediatamente quando soube dos problemas passou para o deputado 

Zezinho Guimarães, que contatou o Secretário de Estado da Educação e o Governador do 

Estado, para resolver as problemáticas existentes, principalmente a questão da rede elétrica, que 

não suporta a carga da unidade, ocasionando prejuízos com os danos nos equipamentos elétricos, 

ventiladores entre outros. O edil disse ainda, que não se surpreendeu com a derrota do senador 

Valadares, pois, já sabia que este não se reelegeria, como também acredita que o senhor 

Valadares Filho também não consegue vencer o pleito, e ressaltou que mais uma vez, as 

pesquisas erraram. Por conseguinte, a senhora vereadora Délia agradeceu aos eleitores que 

confiaram nos candidatos que apoiou, e destacou que sempre pôde contar com os poçoverdenses, 

e pediu que estes continuassem votando em Belivaldo, para que se possa ter um governador 

comprometido com Poço Verde.  Depois, o senhor vereador Edson de Jesus Reis Santos 

reafirmou que, aos poucos o Brasil tem dado sinais de mudança, mas, chamou a atenção que 

ainda irá demorar um pouco, para o povo brasileiro ser tratado com a dignidade que merece, 

pois, infelizmente ainda existem muitos políticos, que querem assumir o poder, apenas para 

usufruir das benesses do cargo, sem qualquer preocupação com a população. O edil comentou 

sobre o fenômeno Bolsonaro, e do que tem ocorrido no Brasil, e relembrou que, no Nordeste as 
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mesmas pessoas hoje apoiam o PT, também já apoiaram Fernando Henrique Cardoso no 

passado, que foi eleito e reeleito no primeiro turno com maioria absoluta de votos, assim como 

ocorreu com Lula, nas duas eleições e com a Dilma, mas, o cenário político tem mudado, e os 

nordestinos têm visto que Bolsonaro é uma boa opção para o país, e se eleito for, no futuro as 

pessoas reconhecerão que ele fez um bom governo.  O edil disse ainda, que a política é dinâmica, 

e citou exemplo do município de Poço Verde, na primeira candidatura de Thiago Dória, que foi 

muito bem aceita, já na segunda não, e todos achavam que o senhor Antônio Dória estava sem 

prestígio, mas, demonstrou que, nessas eleições ainda tem força política, haja vista que os 

candidatos que apoiou venceram a eleição no município. No entanto, ele reconheceu a 

expressividade dos votos que Belivaldo obteve, e que levou vantagem até mesmo do candidato 

do Prefeito, que é uma grande liderança política. Disse ainda, que apesar das críticas à gestão do 

atual Prefeito, seu  agrupamento está unido. O senhor vereador  Edson agradeceu os convites que 

foram feitos a ele, ressaltou que respeita todas as lideranças políticas, mas, declarou   que 

continuará apoiando seus candidatos a governo e Presidente, pois, estes não perderam a eleição, 

mas se ele não tivesse chegado ao segundo turno, analisaria qual candidato apoiaria, pois, 

acredita que as pessoas, e sobretudo os políticos têm que ter posicionamento. Ele disse ainda, 

que apoia Bolsonaro, porque acredita que ele será o melhor para o Brasil, e não é necessário as 

pessoas temerem a ditadura, pois, se os militares quisessem, já teriam feito, ele afirmou que 

respeita quem vota no outro candidato, e pediu que as pessoas também respeitassem a sua 

decisão, e o resultado das urnas. Continuando, o senhor vereador Pedro de Jesus Santos 

comentou que, como agente político não aceita que ninguém fale por ele, em qualquer meio, seja 

rede social ou pessoalmente. O edil disse que, pertence ao Grupo Boca Preta, e está apoiando 

desde o primeiro turno, o candidato Belivaldo, juntamente com outras lideranças políticas. Ele 

destacou que, o segundo turno se configura como uma nova eleição, e essa nova configuração 

demonstra uma provável vitória, de acordo com os resultados alcançados no primeiro turno. 

Disse ainda, que respeita o posicionamento do colega Edson, e ressaltou que sempre o convidou 

a fazer parte do grupo de Belivaldo, caso seu candidato não chegasse ao segundo turno. O edil 

disse ainda, que fica muito feliz com o apoio dos demais colegas vereadores ao seu candidato, e 

reafirmou que, política é somação de esforços. Na oportunidade, o parlamentar orador comentou 

que não mudou de agrupamento político, e se um dia  decidir sair comunicará a todos, mas, não 

permite que pessoas que não o representam espalhem esse tipo de difamação. Comentou que, o 

senhor Antônio Dória demonstrou uma grande força política, e conseguiu uma posição de 

destaque com o seu candidato, no entanto, o senhor Belivaldo Chagas, também teve grande 

expressividade de votos, e percebeu no dia da caminhada, que o povo foi muito receptivo com 

ele, e isso é muito importante para o município, e certamente o governador saberá administrar a 

adesão do agrupamento do Prefeito e fazer o melhor para Poço Verde. 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 dezesseis de outubro de dois mil e dezoito, às 

dezenove horas, realizarem a próxima Sessão Ordinária, e para constar eu, vereador Edson de 

Jesus Reis Santos, lavrei a presente Ata e abaixo subscrevo.  
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Plenário da Câmara Municipal de Poço Verde, em onze de outubro de 2018. 
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