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

dezessete 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), Edson de Jesus Reis Santos 

(Primeiro Secretário), José Alessandro Santana Farias (Segundo Secretário), Emílio de Jesus 

Souza, Gileno Santana Alves, Gilson Santos do Rosário e Pedro de Jesus Santos. A seguir, 

procedeu-se a dispensa da leitura da Ata da Sessão anterior. Em seguida, houve a apresentação das 

seguintes proposições: Projeto de Decreto Legislativo 033/2019- Concede Título de Cidadã 

Poçoverdense a senhora Eliçandra Maria dos Santos; Moção de Congratulação 029/2019- 

Congratulações a todos que fazem a Academia Cris Fitness em Poço Verde, pelo compromisso e 

dedicação no desenvolvimento de suas atividades, ambas de autoria do  Presidente Alexandre 

Almeida Dias; Moção de Pesar 030/2019- Em virtude do falecimento da senhora Neuza 

Rodrigues de Souza, ocorrido em 16 de outubro de 2019, de autoria do senhor vereador Edson de 

Jesus Reis Santos; Indicação 132/2019- A Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, 

sugerindo o que segue: 1.Providências emergenciais voltadas para a reposição de lâmpadas da 

iluminação pública da Rua Gervásio Vieira de Santana, nas proximidades da Delegacia de Polícia, 

de autoria do Presidente Alexandre Dias/PSDC; Indicação 133/2019- A Secretaria Municipal de 

Obras e Urbanismo, solicitando o que segue: 1. Reparos em regime de urgência da rede de esgoto, 

com a substituição de manilhas  da Travessa Jocivaldo Ribeiro esquina com a Rua da Mangueira, 

de autoria do senhor vereador Edson de Jesus Reis Santos; Requerimento 025/2019- Convida à 

senhora Antônia Stela Oliveira de Santana, Secretária Municipal de Saúde, a comparecer em uma 

das Sessões Ordinárias deste Poder Legislativo, em data a combinar, para falar sobre a oferta  do 

serviço público de saúde, no âmbito desta municipalidade, de autoria do senhor vereador Gilson 

Santos Rosário. No Grande Expediente, os Professores e alunos da Escola Municipal Porfírio 

Vieira da Silva, fizeram uso da Tribuna Livre, em atendimento ao Requerimento 023/2019, para 

apresentação do Projeto Jogos Internos 2019, que tem como tema: Esporte, sexualidade e 

identidade de gênero, um debate pautado no respeito.” Inicialmente, o professor de biologia Edson 

Conceição da Cruz comentou que, este projeto visa a debater o tema, no ambiente escolar que é 

um dos principais locais, para falar sobre a quebra desses tabus e preconceitos, orientação, 

conscientização e informação, para pais, jovens e Professores, levantando o debate sobre a 

depressão, automutilação e violência, que está presente na sociedade.  Em seguida, o professor 

franqueou a palavra para os alunos, que, conceituaram e contextualizaram todos os temas 

abordados pelo projeto, sobre o papel da sexualidade na escola, que é informar os alunos, para que 

tenham respeito com o próximo. Falou-se também sobre preconceito sobre as atividades realizadas 

por homens e mulheres, homofobia nos esportes, onde relataram vários casos de atletas que 

passaram por muito preconceito, por assumir a sua sexualidade, mas enfrentaram de cabeça 

erguida o bullying e as críticas. As alunas abordaram também o tema abuso sexual infantil e ainda, 

falaram sobre esse tipo de crime relacionado aos esportes, e relataram diversos casos de abusos, 

que ocorreram com atletas. Depois, os alunos abordaram o tema construção social identidade de 

gênero e sexo biológico, e destacaram as diferenças entre os sexos masculino feminino e inter 
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sexo. Em seguida, falou sobre a padronização das cores utilizadas pelos meninos e meninas, que 

foi estigmatizada e estereotipada por muitos anos, e até mesmo antes mesmo do nascimento. 

Durante a palestra falou-se sobre a importância desses assuntos, para que não se perpetue o 

preconceito e as diferenças sejam respeitadas, pois ser transgênero ou homossexual não é doença, 

mas a homofobia sim. Por conseguinte, o senhor vereador José Alessandro Santana Farias 

agradeceu e parabenizou a todos da Escola Municipal Porfírio Vieira da Silva pela condução dessa 

palestra. O edil falou sobre o desrespeito da gestão municipal com os professores efetivos, que 

estão recebendo seus vencimentos pela metade, e também os contratados que estão há mais de três 

meses sem receber. Ele destacou que, é muito gratificante, e é o verdadeiro pagamento do 

professor ver os alunos apresentando um projeto como este, com desenvoltura de quem já tem 

experiência de falar em público. José Alessandro disse também que, os professores muitas vezes 

utilizam os recursos do próprio bolso, para realizarem os projetos na escola, porque têm 

responsabilidade com seus alunos, e ainda comentou que, existem muitos projetos belíssimos na 

rede municipal, mas não são valorizados pelos responsáveis pela educação. O edil afirmou que 

para ele, a melhor escola do mundo é a Porfírio Vieira, pois se tornou uma pessoa melhor, quando 

começou a trabalhar lá, e se orgulha quando vê seus alunos se tornando pessoas de bem, 

desenvolvendo nossa sociedade. Ele falou ainda que, todo servidor que se dedica a fazer o 

município melhor merece respeito, e o salário é um direito, que não deve ser negado. Ele falou 

sobre a falta de iluminação nas duas vias que ligam o conjunto Silvino Augusto à sede do 

município, e espera que a administração possa tomar providências, para que outras vidas não 

sejam ceifadas. Na ocasião, José Alessandro falou sobre o lançamento do livro “Sexta de Cordel”, 

do professor José Araújo, e convidou todos os poçoverdenses para comparecerem ao evento no dia 

18 de outubro, a partir das 15 horas, no Espaço Vila de Castro.  Ele falou também sobre a situação 

da senhora Daniela Flor, que tem preocupado a todos, haja vista que ela ameaçou suicidar-se, 

porque segundo ela não estava tendo assistência do munícipio. O edil afirmou que vai convidá-la 

para participar de uma sessão, para que ela possa esclarecer melhor o que está acontecendo. Ele 

afirmou também que, o requerimento do vereador Gilson convidando a Secretária de Saúde é 

providencial, haja vista que precisamos saber porque estão ocorrendo tantas denúncias em relação 

a saúde do município. Ele indagou ainda porque o colega Amaury não fala mais sobre a saúde? 

Será que alguém mandou ele parar de falar?  Em seguida, o senhor vereador Edson de Jesus Reis 

Santos parabenizou os professores e alunos pela brilhante apresentação, onde demonstraram 

segurança na abordagem do assunto que foi tratado. Ele disse ainda que, se preocupa com a 

questão da identidade de gênero, e até que ponto a escola pode interferir nessa orientação, pois ele 

acredita, que é necessário haver um limite, e alguns assuntos devem ser abordados no período da 

puberdade, e não na infância. Ele disse ainda, que a criança vê as diferenças entre as funções do 

pai e da mãe na família, e a partir daí formar a sua personalidade, seu caráter e sua orientação 

sexual, além disso, a escola deve ter certo cuidado ao abordar estes temas, e perceber que cada 

faixa etária tem uma demanda.  Ele afirmou que, a iniciativa da escola é muito boa e parabenizou 

a todos que fazem parte dela, e destacou que tem que ser trabalhada a tolerância e respeito nas 

escolas, na família e em toda a sociedade. Em seguida, o senhor vereador Gilson Santos do 

Rosário parabenizou aos professores e alunos pelo projeto e, destacou que foi uma brilhante 
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apresentação, e ficou surpreso com a habilidade dos alunos, que explicaram todos os temas com 

muita segurança. Ele falou sobre a importância de realizar as sessões itinerantes, e quando forem 

realizadas, que toda a comunidade fique sabendo, para que possa participar e façam as suas 

cobranças, para que os vereadores levem ao conhecimento das autoridades e órgãos competentes 

as demandas do povo, e disse ainda, que os munícipes atualmente, têm a oportunidade de 

acompanhar as sessões, fazer as suas críticas e sugestões através das redes sociais. Em relação aos 

temas abordados Gilson refletiu sobre a liberdade que, os jovens têm, para falar sobre este 

assunto, mas algumas coisas têm que ser ponderadas, principalmente no que diz respeito a 

sexualidade na infância. Continuando, o senhor vereador Pedro de Jesus Santos parabenizou 

todos que fazem parte da escola, e ficou muito satisfeito e honrado com o que viu, pois os alunos 

demonstraram o que de fato aprenderam, e abordaram o tema de forma muito natural, e mostram 

que os alunos de Poço Verde são muito dedicados aos estudos, e que os professores também fazem 

o seu papel em sala de aula. Depois, o senhor vereador Gileno Santana Alves falou que, os alunos 

lhe emocionaram com a aula que deram nesta sessão, e se orgulha ver os seus conterrâneos se 

comportando como verdadeiros profissionais, com uma desenvoltura digna de professores. Ele 

contou que, tem pouca formação, mas tem grande admiração pelas pessoas que, estudaram e 

parabenizou todos que fazem parte da escola. Ele disse ainda, que vê no semblante dos jovens que 

se apresentaram, que poderão ser futuros representantes da comunidade, e destacou que poderá 

apoiar um deles, para o cargo de vereador, para que o povoado Saco do Camisa tenha sempre um 

originário representante nesta casa. Por conseguinte, o Presidente da casa comentou que, muitas 

pessoas vêm a esta casa, mas poucas têm a habilidade de se expressar como os alunos, que se 

apresentaram nesta sessão, e isso demonstra que, a escola pública também tem qualidade, e quebra 

paradigmas e preconceitos. Ele afirmou ainda, que para ele o tema sexualidade deve ser trabalhado 

desde cedo, e destacou que é comum ver crianças que nascem biologicamente com um sexo, e na 

infância demonstra tendência para outro sexo. Ele afirmou que, as escolas devem trabalhar esses 

temas, para que as crianças aprendam a respeitar as diferenças, e que as pessoas sejam mais 

tolerantes e que não tenham preconceito e ajam com discriminação, apenas pela forma que as 

pessoas se vestem, pela opção sexual, até mesmo pela sua classe social. Dando continuidade ao 

Grande Expediente, o senhor vereador Edson de Jesus falou que esteve no hospital e, soube que o 

aparelho de ECG não está funcionando, e relatou que em outras ocasiões, ele tratou deste assunto 

na sessão. O edil falou sobre a demissão repentina do senhor Claudio Santana, que lidava com a 

logística de veículos e ambulâncias, e destacou que o município perde muito com isso. Ele disse 

ainda, que não sabe o que está acontecendo nesta gestão e, destacou que não adianta dizer que os 

problemas são da gestão passada, porque se fosse verdade, o ano de 2017 seria o pior, haja vista o 

relatório que foi apresentado nesta casa, mas se for elaborado um relatório da gestão atual, 

certamente a situação estará muito pior, pois as obras que foram iniciadas ainda não foram 

concluídas, e indagou se estão esperando chegar 2020, para inaugurá-las? Ele indagou porque 

faltou dinheiro nas contas do município, se anualmente o orçamento é de R$ 54 milhões de reais? 

Ele disse ainda, que quando o Prefeito pleiteou o cargo sabia o que estava fazendo, e certamente 

ele fez o seu plano de governo com base no estudo que ele fez da gestão passada, por isso o edil 

não entende porque as coisas não estão se desenvolvendo.  Ele afirmou que, o município precisa 
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de uma pessoa que de fato administre a cidade, e que não esteja preocupado em ocupar a vaga pelo 

status, ou pelo salário.  O edil lamentou a situação da saúde, pois os médicos estão sem saber o 

que fazer, com a falta do atendimento continuado pelo PSF, além da situação em que se encontra 

os veículos, que estão sendo retiradas as peças de um, para colocar em outro. Edson afirmou que, 

não sabe como o Prefeito tem a coragem de fazer vídeos pelas redes sociais, tentando ludibriar as 

pessoas. Ele comentou que, os vereadores representam diversos grupos sociais e devem ser 

verdadeiros, trazer o debate com respeito, sem tentar denegrir a imagem do próximo. O edil falou 

ainda, que algumas pessoas criticam a atuação dos vereadores, e até mesmo difamam, mas alertou 

que, isso ocorre porque não conhecem a realidade de cada um, nem o que defendem.  Ele disse 

ainda, que o povo é muito sábio e, tem buscado cada vez mais informação, e na hora de escolher 

seus representantes tem buscado pessoas com conduta ética e moral, que de fato defenda os seus 

direitos, e que esteja atento e disposto a fiscalizar. Ele afirmou que, muitas vezes os vereadores 

são criticados pelo trabalho assistencialista, mas relatou que infelizmente o município não tem 

condições de dar assistência, e as pessoas carentes precisam deste apoio crucial dos vereadores, 

pois todos somos seres humanos, e não vamos deixar as pessoas padecerem. Em seguida, o senhor 

vereador Pedro de Jesus Santos comentou que, no fim da gestão passada, os professores com seus 

salários atrasados, fizeram diversas manifestações contra o gestor público, e naquela época, o 

então Secretário Municipal de Educação, senhor Paulo Roberto Caduda afirmara que, não havia 

recursos para pagar a folha de pagamento, e naquela época, só estava repassando 23,5% do valor 

correspondente à educação, e no calor das emoções os professores não se atentaram a isto. No 

início desta gestão, o secretário de Educação demonstrou que o município estava repassando 33% 

para a educação, e os problemas aumentaram, e indagou se a crise está apenas nesta gestão? Será 

que o atual prefeito não está pagando os servidores porque não quer, como ele afirmava em seus 

discursos antes e durante a sua campanha? Qual a real situação econômica do município? Será que 

os novos candidatos na campanha de 2020 falarão a verdade, ou apenas o que o povo quer ouvir? 

Como a gestão municipal será austera e técnica, se é composta por agentes políticos? O edil 

indagou ainda, se os agentes políticos utilizarão a desculpa de que a culpa é sempre do gestor 

antecessor. Ele acredita que existe crise, e que ela não surgiu apenas nesta administração, e o 

problema talvez seja maior do que se pensa ou se sabemos. Por meio de aparte, o senhor vereador 

Gilson relembrou a fala do Professor Caduda, que afirmou que, qualquer político que disser em 

palanque, que vai resolver o problema da educação de Poço Verde estará mentindo, e destacou que 

o senhor Milton Eduardo também falou sobre este assunto, quando veio até esta casa neste ano. 

Ele disse que, os munícipes têm uma responsabilidade muito grande nas mãos, e devem escolher 

representantes que pensem no futuro do município. Continuando, Pedro comentou que, os agentes 

públicos têm que ter a responsabilidade sobre o que falam e prometem, e lembrou que o Prefeito 

Iggor disse em campanha, que pagaria os salários dos servidores rigorosamente em dia, e o edil 

defendeu que salário é alimento e não pode atrasar. Ele disse também que é um homem de 

princípios, que cumpre o que promete, pois foi educado dessa forma, e sempre votou e votará 

favoravelmente nos projetos do Governo Municipal, que tragam benefícios à população, assim 

como seus colegas de oposição, e citou como exemplo, o Programa Melhor em Casa, que 

infelizmente não tem sido implementado pelo Poder Executivo. Ele afirmou que, foi muito 
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criticado quando aprovou o remanejamento do orçamento em 2017, mas em 2018 o colega Edson 

fez o mesmo, mas não recebeu as mesmas críticas, no entanto, ele reafirmou que, quando se 

compromete com algo, mantém a sua palavra até o fim, mesmo que não obtenha êxito. Ele 

destacou que, aceita desafios e, poderá ser candidato, para a disputa da chapa majoritária, mas não 

aceita que lhe tratem como menino, nem que lhe falte com o respeito, e destacou que, em 2016 

houve desgaste com o Prefeito Thiago, mas continuou no grupo, porque busca sempre manter sua 

palavra. Em seguida, o senhor vereador Gilson do Rosário falou sobre um fato que ocorreu 

semana passada, em relação a senhora Daniela Flor, que utilizou as redes sociais, para falar que a 

Gestão Municipal não está oferecendo a assistência de saúde que ela precisa, haja vista que, ela 

possui uma síndrome rara. O edil explicou que, segundo a administração ela tem sido atendida, 

inclusive o Promotor de Justiça orientou que ela não utilizasse as redes sociais, para falar palavras 

indevidas.  O edil afirmou que, apresentou requerimento nesta casa, solicitando que a secretária de 

saúde compareça a esta casa, para esclarecer as denúncias que têm sido trazidas para esta casa, em 

relação à saúde. Na oportunidade, ele afirmou que, se o município tivesse recursos pagaria o 

salário dos servidores, e não concorda com os atrasos dos salários dos servidores sejam eles 

efetivos, contratados ou comissionados.  Ele falou também que, o município teve uma vitória no 

que se refere à sua luta na justiça, em relação ao repasse de recursos para o INSS, e se for 

concretizado, o município terá uma grande economia e poderá saldar todas as suas dívidas com os 

servidores, mas ele trará informações sobre este assunto na próxima sessão. Ele também falou que, 

obteve informações do empreiteiro, que as obras das quadras poliesportivas estão quase 

concluídas, e não concorda que o município segure a inauguração das obras, para o ano de eleição. 

Ele falou também sobre as mudanças na lei eleitoral, e destacou que os vereadores devem estar 

atentos as coligações para as próximas eleições e, convidou os colegas a fazerem parte de seu 

grupo político. Ele ressaltou a importância de as pessoas acompanharem a atuação dos vereadores, 

e refletirem quem merece retornar a esta casa. por meio de aparte, o senhor vereador Gileno 

comentou que, faz parte de um agrupamento político, mas sempre respeitou seus adversários, e 

destacou que Iggor não é o primeiro prefeito que fracassa, pois durante todos os seus mandatos, 

ele viu  outros Prefeitos queixando-se dos problemas do município, inclusive com pagamento de 

servidores, e destacou que o atual prefeito pecou em acreditar que o outro não tinha capacidade, 

para lidar com os problemas, mas ele  não acreditava que poderia passar pelos  mesmos 

problemas. Ele concluiu afirmando que, continua apoiando o prefeito, e espera que ele possa pagar 

os servidores. Continuando, Gilson afirmou que muitas vezes, as pessoas pensando apenas no seu 

favorecimento, escolhem mal gestores e acabam comprometendo o município, por isso é 

necessário que o cidadão tenha muita responsabilidade na hora do voto, e que não vote com 

paixão, mas em candidatos que melhorem o município para todos. E concluiu agradecendo as 

pessoas que estão acompanhando as sessões até o momento, e pediu que cada vez mais as pessoas 

compareçam para motivar ainda mais os vereadores. Por conseguinte, o senhor Presidente afirmou 

que ele e sua esposa, nunca mais se alinharão juntamente com o senhor José Everaldo e Everaldo 

Iggor, ou com outra pessoa que ele esteja apoiando, e ressaltou que essa decisão não é por ódio, 

mas pelas coisas desagradáveis que aconteceram na campanha passada, e que o deixaram muito 

magoado. Ele falou também sobre o fechamento do Cartório Eleitoral, e destacou que não pôde 
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comparecer a reunião com o presidente do TRE, mas soube que a justificativa para o fechamento 

são as despesas. Ele por sua vez, ligou para o prefeito, que se reuniu com ele e, elencou todos os 

custos com o cartório eleitoral no município, e destacou que, as despesas se resumem a dois 

servidores terceirizados, além da prestação dos serviços de água e energia. O edil sugeriu que, o 

Prefeito fizesse um convênio com o TRE, onde o município assumiria a esses custos, e afirmou 

que o Prefeito recebeu essa ideia, se dirigiu ao TRE com Procurador do município e lá apresentou 

esta solução e o Presidente contou que, outros municípios já haviam apresentado essa ideia, e que 

estava analisando essa possibilidade, e pediu que ele voltasse no dia 7 de novembro, para obter 

resposta. Alexandre afirmou que, mesmo não querendo caminhar junto com o Prefeito no que diz 

respeito à política, tem o respeito e responsabilidade de  discutir os problemas do município a 

qualquer tempo que for necessário. E, por não haver outros edis para se manifestarem no Grande 

Expediente, deu-se início a Ordem do Dia. Na Ordem do Dia foram submetidos em discussão os 

Projeto de Decreto Legislativo 029/2019- Concede Título de Cidadã Poçoverdense a senhora 

Joana Maria Batista e Projeto de Decreto Legislativo 030/2019- Concede Título de Cidadão 

Poçoverdense ao senhor Devide Almeida Santos. Durante as discussões, o senhor vereador Edson, 

autor dos dois projetos afirmou que, Joana Maria Batista é missionária da Igreja Assembleia de 

Deus Nova Aliança de Poço Verde, ela também realiza trabalhos sociais relevantes na igreja, que 

contribuem para o desenvolvimento das pessoas do município.  Ele afundou também que o senhor 

Devide Almeida Santos é oriundo da cidade de Simão Dias e veio para Poço Verde, para trabalhar 

na indústria Dakota, e apesar de ter se desligado de suas atividades na empresa, e como se 

identificou com o município continuou na cidade, montou seu próprio comércio que gera emprego 

e renda para as pessoas, e concluiu pedindo o apoio dos colegas para a aprovação das matérias. O 

senhor Presidente afirmou que, a senhora Maria Joana é uma pessoa simples, guerreira, mãe e 

que ensinou a seu filho ser uma pessoa correta, e por isso merece ser homenageada com o título. 

Depois, os Projetos de Decreto Legislativo 029 e 030/2019 foram submetidos em votação, 

obtendo como resultado: APROVAÇÃO POR UNANIMIDADE PELOS MEMBROS 

PRESENTES EM ÚNICA VOTAÇÃO. E, por não haver outras matérias para serem discutidas 

ou votadas na Ordem do Dia, deu-se início às Considerações Finais. Nas Considerações Finais, o 

senhor o Presidente falou sobre a Moção de Congratulação à Academia Cris Fitness, e também 

falou sobre a indicação da reposição de lâmpadas de iluminação pública, na Rua Gervásio Vieira 

de  Santana, que está as escuras, e comentou que os colegas já fizeram solicitação de reposição de 

lâmpadas de outras localidades, mas não foram atendidos. O edil falou que, a situação do 

município está muito difícil e, diante de tantos problemas apresentados indaga o que deve ser 

priorizado, pois todos são necessários. Ele falou sobre a carência de iluminação das vias que ligam 

o conjunto Silvino Augusto, ele afirmou que na época que foi inaugurada a obra, reuniu-se com o 

Governador do Estado, com o deputado Zezinho Guimarães e o senhor Evislan, para solicitar a 

iluminação daquela localidade, e inclusive já existe projeto para isso, mas na época o Governador 

disse que, não tinha condições financeiras, para realizar a obra, mas de fato é um problema que 

deve ser sanado com urgência. Ele disse ainda, que o Presidente da casa não deve agir com 

paixão, nem afirmar que não vai se aliar ao senhor Everaldo politicamente, pois ninguém prevê o 

futuro, e citou o próprio exemplo, e destacou que eles são familiares. Por sua vez, o Presidente 
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disse que, não tem nada contra o grupo Boca Branca,  mas seus pensamentos não estão alinhados 

politicamente com os de José Everaldo e de Iggor Oliveira. Ele falou ainda, que decidiu se tornar 

oposição sem que, os próprios colegas tivessem conhecimento ou pressionassem, e destacou que, 

não houve qualquer promessa por parte do edil. Em seguida, o senhor vereador Edson de Jesus 

comentou que, o senhor José Everaldo é o líder do Grupo Boca Branca, e foi único poçoverdense 

que conseguiu ser eleito como deputado federal, além de ter sido prefeito do município três vezes 

e ocupado vários cargos importantes no Estado, e de fato tem muita força política, e o senhor 

Iggor tem seu pai como um espelho. Ele disse ainda, que o senhor Cláudio Santana pediu para sair 

do seu cargo, e disse que só trabalhará até segunda, o edil lamentou que os bons profissionais 

estejam abandonando a gestão. Edson justificou a indicação de sua autoria, a solicitando que a 

Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, realize reparos em regime de urgência da rede de 

esgoto, com a substituição de manilhas da Travessa Jocivaldo Ribeiro esquina com a Rua da 

Mangueira, pois um caminhão pesado passou e quebrou as manilhas. Ele também justificou a 

moção de pesar de sua autoria, em virtude do falecimento da senhora Neuza Rodrigues de Souza, 

ocorrido em 16 de outubro de 2019, e destacou que, ela era uma pessoa muito querida, e que foi 

acometida por uma doença repentina, e fará muita falta para seus familiares e amigos. Por 

conseguinte, o senhor vereador Pedro de Jesus acredita que, as dificuldades do município não 

surgiram apenas nesta administração, e que elas se acentuaram ao longo do tempo. Disse também 

que, recebeu uma crítica nas redes sociais, mas se sente uma pessoa jovem, que sempre busca 

adquirir mais conhecimento, seu mandato é atuante e ativo, e age sempre em prol da população. 

Ele parabenizou todos os agricultores poçoverdenses, pois hoje é comemorado o Dia Nacional da 

Agricultura, e comentou que recentemente o Governo do Estado, assinou um decreto baixando o 

valor do ICMS cobrado pela produção de milho, para ajudar no escoamento de grãos do estado. 

Ele agradeceu a todos que, lhe parabenizaram pelo seu aniversário, e destacou que se sentiu muito 

prestigiado e lisonjeado. Por fim, o senhor vereador José Alessandro comentou que, de forma 

alguma fez pacto, para o Presidente mudar de agrupamento político, também disse que não 

compreende porque, o prefeito solicita remanejamento de 80% de orçamento municipal, e de 

forma alguma aprovará este percentual, pois é o mesmo que afirmar que não houve planejamento. 

Ele pediu a subscrição na moção de pesar em homenagem à senhora Neuza Rodrigues de Souza, 

agradeceu a todos que estão assistindo a sessão ate o momento, e concluiu com uma mensagem 

em homenagem aos professores. 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 dois de outubro de dois mil e dezenove realizar a próxima Sessão 

Ordinária, às dezenove horas, e para constar eu, vereador Edson de Jesus Reis Santos, em 

substituição ao titular lavrei a presente Ata e abaixo subscrevo. 

Plenário da Câmara Municipal de Poço Verde, dezessete de outubro de 2019.  

  

Alexandre Almeida Dias/PSDC 

Presidente 
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OBS.: Continuação da Ata da Sessão Ordinária de 17.10.2019 
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