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

novembro, 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. Em seguida, foi apresentada a 

seguinte proposição: Indicação 077/2020 - Ao Governo Municipal, propondo o que segue: 1. 

Providências administrativas junto a Secretaria Municipal de Assistência Social, voltadas para a 

gratuidade nos cemitérios municipais, especialmente às famílias carentes, no tocante aos serviços de 

sepultamentos e limpeza das áreas comuns, de autoria do senhor vereador José Alessandro Santana 

Farias. No Grande Expediente, o senhor vereador José Alessandro Santana Farias justificou a sua 

ausência da sessão passada e pediu desculpas ao povo de Poço Verde, pois estava viajando e não teve 

a possibilidade de chegar a tempo da sessão. Na oportunidade, o edil agradeceu as pessoas que o tem 

recebido em suas casas com muito carinho. Por outro lado, falou sobre a situação que viu no povoado 

Cansanção, e expressou a sua indignação, destacando a falta de compromisso da atual gestão, com 

aquelas pessoas que vivem na comunidade. Ele contou também que, segundo os moradores o 

responsável pela garagem da Prefeitura, o senhor Cristiano, conhecido como 'Pé de Ferro', mandou 

os operadores de máquinas da Prefeitura colocaram cascalho apenas na frente das residências dos 

eleitores do Prefeito, e os eleitores dos demais candidatos não foram contemplados com esse serviço, 

evidenciando a perseguição da atual gestão, com aqueles que não votam nele, e ressaltou que este 

tipo de atitude é retrógrada, e espera que não tenha sido o Prefeito quem a ordenou. E mais, lamentou 

que, o senhor Cristiano, que é oriundo daquela comunidade tenha participado disso, perseguindo 

aqueles que não votam no Prefeito que ele apoia até mesmo seus próprios familiares.  Ele pediu que 

os vereadores da situação pudessem entrar em contato com o Prefeito e, peçam para que  ordene ao 

senhor Cristiano realizar o serviço de forma correta,  consertando a estrada em sua totalidade.  O edil 

comentou que, reconhece quando a gestão acerta, e muitas ações que estão sendo realizadas foram 

reivindicações desta Casa, e mais precisamente da atual legislatura, a exemplo da situação do 

esgotamento sanitário do Conjunto Françual, que está sendo resolvida como também a situação  do 

Conjunto Marcelo Deda, que tem sido muito debatido, haja vista que as casas estão fechadas há 

muito tempo, enquanto os seus futuros moradores estão pagando aluguel. O edil falou sobre a 

Indicação que apresentou, solicitando ao Governo Municipal o serviço de sepultamento gratuito, 

principalmente para as pessoas carentes. Ele chamou a atenção para o fato de que, o município possui 

apenas dois coveiros concursados e vários cemitérios na cidade e Povoados, e toda vez que se faz 

necessário cavar as covas, as pessoas precisam pagar pela execução desse serviço. O edil parabenizou 

as pessoas que cuidam e conservam os cemitérios do Município. Por fim, ele parabenizou os 

candidatos a Prefeito e Vice-prefeito Roberto Barracão e Ayres, a senhora Edna Dória e Adauto 

Justino, pela assinatura da carta compromisso com os servidores do município, e espera que, o 

próximo gestor tenha um verdadeiro compromisso com aqueles que fazem a cidade funcionar.  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 comparou os boletins epidemiológicos da COVID-19, e destacou 
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que o número de casos estava elevado, mas caiu drasticamente, e desconfia que seja uma manobra 

para a liberação das carreatas. O edil espera que, isso não seja verdade, pois o povo poderá pagar um 

preço muito alto posteriormente. Ele chamou a atenção para a questão da queima de fogos, que tem 

sido muito exagerada e destacou que essas ações são muito prejudiciais para as crianças autistas e 

também para os animais, que ficam muito agitados. Ele trouxe um pedido das mães dessas crianças, 

que suplicam que os políticos tenham mais consciência, e que não soltem tantos fogos. E mais, 

contou que segundo morador da região próxima à subestação, em decorrência desses fogos, ocorreu 

um princípio de incêndio, que logo foi controlado. Ele disse ainda que, o grupo que faz parte, em 

respeito à situação de saúde em que estamos vivendo não fará carreata. Em seguida, o senhor 

vereador Amaury Batista Freire falou que, a questão levantada pelo colega José Alessandro em 

relação aos boletins epidemiológicos é uma grave acusação, e destacou que aqueles números são 

apurados por uma equipe de profissionais, que monitoram os pacientes a partir da notificação inicial, 

até a alta do paciente, e só é publicado, quando se tem a certeza dos números. Além disso, se eles 

estivessem omitindo essas informações, estariam cometendo um crime, e destacou que o colega está 

colocando em xeque a credibilidade dos profissionais envolvidos na elaboração do boletim.  O edil 

comentou que, o colega não pode levantar esse tipo de acusação sem provas, e se estiver 

desconfiando dos números, que entre com ação no Ministério Público.  Ele disse ainda, que o Prefeito 

está trabalhando bastante, está consertando as mazelas deixadas pelas gestões anteriores, e ressaltou 

que, acreditar que o Prefeito não está sabendo dessa situação no povoado Cansanção, pois não 

permitiria tal atitude do referido funcionário, concluiu o orador. 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 dez 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, cinco de novembro de 2020. 
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