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

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, Emílio de Jesus Souza, Damares Vieira Cavalcanti, Gilson 

Santos do Rosário. No Grande Expediente, o senhor vereador José Alessandro Santana Farias 

falou que o seu candidato tem feito uma política com respeito, simplicidade e humildade, e comentou 

que o senhor Roberto Barracão visitará todas as pessoas até o fim da campanha, para mostrar as suas 

propostas, até mesmo aquelas que já têm candidato, respeitando a todos. Ele comentou que, durante 

as visitas, percebe que as pessoas estão ávidas por uma cidade melhor. Ele relatou que, o senhor 

Roberto Barracão e a senhora Ayres sabem o que é passar dificuldades, pois são pessoas que sempre 

batalharam para conseguir vencer na vida, e certamente farão uma administração responsável, 

voltada para o trabalho atendendo as necessidades da população. O edil agradeceu às pessoas pela 

receptividade, pois o grupo de Roberto, que tem sido tratado com carinho e respeito por onde passa. 

Por outro lado, o edil falou sobre o zelo que alguns servidores, mesmo sendo contratados têm pelos 

prédios públicos, a exemplo do ginásio de esportes, que está fechado, mas o zelador continua 

cuidando do jardim e de todas as instalações daquele espaço, e pediu que o próximo gestor, 

independente de quem seja não demita essas pessoas, pois elas cuidam bem do que é de todos. O edil 

parabenizou a todos os garis, em especial a senhora Guelba, que é gari no nosso município, e que está 

sempre arrumada e maquiada e desenvolve a sua função de maneira exemplar. O edil pediu que as 

pessoas votassem com consciência, naqueles vereadores que estejam de fato preocupados com a 

população, e não representando senadores, deputados e até mesmo o Prefeito. O edil falou sobre 

algumas obras que foram feitas no município, que muitas vezes não foram feitas com o objetivo de 

beneficiar a população, mas para favorecer empresas, ou apoiadores do Prefeito. Ele disse ainda, que 

o município tem pago alugueis de um depósito, que não está sendo utilizado para nada. Ele comentou 

ainda, sobre a situação dos transportes do município, e destacou que o Secretário Municipal de 

Educação adiantou que, serão substituídos todos os pneus dos ônibus escolares, mas ninguém sabe se 

essa informação é verdadeira, haja vista que não estão permitindo a entrada na garagem do 

município, e indagou se o Prefeito vai esperar o resultado da eleição para concretizar essa ação? Será 

que o próximo gestor vai continuar atribuindo a falta de ação e planejamento a gestão anterior? Ele 

falou sobre as denúncias que tem recebido em relação ao tratamento que as pessoas estão tendo com 

a Covid-19, e muitas dizem que um mesmo médico atende todos os pacientes, não há separação, e 

indagou quais as ações que o município tem feito para o combate a COVID-19? Na oportunidade, o 

edil chamou a atenção dos vereadores que não comparecem a sessão, e não justificam as suas 

ausências, falou ainda sobre as responsabilidades dos vereadores de fiscalizarem as ações do Poder 

Executivo, e destacou que não vai deixar de fazer o seu trabalho, independente de perseguição 

política do Prefeito, que tem espalhado mentiras a seu respeito, para denegrir a sua imagem. E, por 

não haver outros oradores inscritos para o Grande Expediente, ou matéria para serem discutidas na 

Ordem do Dia, deu-se início as Considerações Finais. Nas Considerações Finais, o senhor vereador 

José Alessandro Santana Farias disse que, fica muito feliz quando utiliza a tribuna desta Casa, para 
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fazer as cobranças em prol do povo, pois sabe que essa é a função do vereador. Ele relembrou que em 

2016 foi abordado por alguns populares, que redigiram uma carta/compromisso, solicitando aos 

vereadores, que não aumentassem o subsídio por dois anos, e explicou que esse prazo foi cumprido 

por esta Casa. No entanto, recentemente uma cidadã lhe abordou, para falar sobre este assunto.  Ele 

destacou que, o teto do subsídio foi aprovado em 2016, mas não quer dizer que os vereadores 

recebam o valor máximo, pois depende do repasse dos recursos financeiros disponíveis para a 

Câmara.  Ele disse ainda que, o Prefeito não assinou a carta, e em 2018 aumentou o subsídio para o 

teto máximo aprovado em 2016, e o valor foi para mais de 30 mil reais mensais.  Ele disse que, 

recentemente foi aprovado o teto do subsídio, para o próximo mandato, mas não houve alteração no 

valor do teto, foi mantido, portanto o valor aprovado na legislatura passada.  Na ocasião, o edil 

comentou que está sendo perseguido, mas confia na justiça, e será reparado pelo dano que lhe for 

causado, e destacou que esteve no evento de assinatura da ordem de serviço, como também em vários 

outros eventos do Poder Executivo, como representante do Poder Legislativo.  Em seguida, o senhor 

vereador Amaury Batista Freire comentou que, vai procurar informações na Secretaria Municipal de 

Saúde, em relação à questão do médico que está atendendo os pacientes com e sem covid-19. Ele 

indagou por que o senhor Paulo Roberto Caduda, ex-Secretário Municipal de Educação, da gestão 

passada não pagou alguns direitos dos professores, que ficaram para essa gestão pagar, se segundo 

alguns colegas, era ele quem tinha o domínio total da pasta e de seus recursos? Ele disse ainda, que a 

atual gestão atualmente está deixando de investir em outras obras, para gastar com serviços em 

algumas localidades, como exemplo o Conjunto Françual, porque o referido Conjunto foi construído 

sem a rede de esgoto à época.  Ele comentou que, a atual gestão está  trabalhando bastante, e não fez 

antes, porque houve vários bloqueios e confisco de dívidas com INSS e precatórios de gestões 

passadas, de pessoas que estão querendo retornar ao poder, para que o município volte ao atraso, mas 

tem percebido que as pessoas estão atentas e saberão escolher os seus candidatos nas eleições, e na 

opinião dele o melhor é o que está governando atualmente.  Ele comentou que, está  nesta Casa, para 

defender o povo, não os interesses do Governo Municipal, haja vista que não é líder da bancada da 

situação e fala bem da gestão, porque está vendo que as coisas estão melhorando, e pediu que os 

colegas  respeitassem o Prefeito, e não se referisse a ele de forma pejorativa. 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 três de novembro, 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 nove de outubro de 2020. 
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