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

e dois 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, Damares Vieira Cavalcanti, Emílio de 

Jesus Souza, Gileno Santana Alves, 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. Em 

seguida, houve a apresentação das seguintes proposições: Projeto de Decreto Legislativo 

034/2019- Concede a Comenda da Ordem do Mérito da Santa Cruz ao senhor Pedro Ricardo 

Santana Ribeiro, de autoria do senhor vereador Pedro de Jesus Santos; Requerimento 026/2019- 

“Convida à senhora Luciana Bispo de Jesus da Associação Brasileira de Cuidadores e Cuidadoras 

Especiais de Tobias Barreto - ABRACCE, para falar sobre a importância Equoterapia no 

tratamento de crianças que necessitam deste tratamento. No Grande Expediente, o Presidente da 

Casa falou sobre os recentes assaltos que têm ocorrido no município, e destacou que contatou o 

delegado responsável pelo município, senhor Fábio Alan Pimentel que, afirmou que tem 

conhecimento sobre os fatos, \e que vai tomar as providências necessárias, com a utilização toda a 

estrutura e inteligência das polícias civil e militar, para solucionar esses casos, e que a cidade volte 

a ter tranquilidade. Ele reforçou a urgente necessidade do Secretário Municipal de Administração 

vir a esta casa, em atendimento ao Requerimento aprovado, para explicar como está sendo 

realizado o Processo Seletivo Simplificado, haja vista que a seleção está em andamento. O edil 

comentou que, os munícipes têm reclamado do volume das propagandas em carros de som, e 

destacou que em 2017 foi realizada uma reunião com os proprietários desses veículos, que se 

comprometeram a diminuir o volume, mas em pouco tempo eles retornaram a mesma prática, 

desrespeitando inclusive uma lei existente no município, passando em locais que são proibidos, 

como hospitais e escolas.  O edil afirmou que vai apresentar outra lei, para que essa situação seja 

revista.  Por meio de aparte, o vereador Gilson do Rosário parabenizou o Presidente pela fala, e 

sugeriu que a câmara pudesse doar um aparelho que mede os decibéis, para a delegacia local, para 

que os policiais pudessem aferir e autuar os infratores da lei. Continuando, o Presidente afirmou 

que consultara o jurídico da casa, para ver se essa sugestão pode ser realizada, e agradeceu o 

aparte do vereador Gilson. Na ocasião, o edil falou que algumas pessoas que estão executando 

obras residenciais ou comerciais, comentaram que estão com problemas com a prefeitura, que está 

proibindo a construção de fossas sépticas nas calçadas, com a justificativa de que a lei não permite 

essa situação, pois devem ser construídos dentro da casa. Mas o edil relembrou que, recentemente 

o Prefeito e pessoas aliadas a ele, construíram imóveis e as fossas foram feitas na calçada, e 

lamentou que a lei esteja sendo aplicada de forma parcial, e por interesse particular de algumas 

pessoas. Por conseguinte, o senhor vereador Pedro de Jesus Santos falou sobre a Lei Municipal 

683/2015, que trata do Plano Municipal de Educação de Poço Verde, e dentre os incisos existentes 

na lei, havia um que tratava sobre a ideologia de gênero, e este tema foi amplamente criticado 

pelas entidades religiosas de diversas denominações, e recebeu até mesmo documentos, 

solicitando que retirasse da lei, os incisos que tratavam deste tema, e assim ele o fez, suprimindo 
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esse inciso.  Ele afirmou que, essa questão foi levantada através da apresentação do Projeto dos 

alunos da Escola Municipal Porfirio Vieira da Silva, semana passada, e algumas pessoas 

relembraram deste tema e questionaram o posicionamento dele sobre o assunto. O edil comentou 

que, não quer ideologizar o tema, mas não pode fugir do que ele defende e, para ele a ideologia de 

gênero não deve ser trabalhada na educação infantil, além disso, o assunto deve ser estudado 

profundamente, antes de ser abordado na escola. O edil falou também que, ano passado ocorreram 

diversas notícias falsas sobre esse tema, e até mesmo inventaram uma cartilha que estaria sendo 

distribuída nas escolas, algo que nunca ocorreu. Ele comentou ainda que, os alunos da Escola 

Municipal Porfírio Vieira da Silva abordaram o tema de forma brilhante, mas infelizmente um 

comentário do Colega Edson gerou divergência no debate, no entanto, ele não foi preconceituoso, 

apenas colocou o posicionamento que acredita. Pedro comentou que, trouxe esse assunto para a 

tribuna, chamando a atenção dos colegas, para que busquem sempre mais informações, para que o 

debate seja enriquecido, e também que não pactuemos com algo contraditório aos bons costumes, 

e também para mostrar que, uma população é controlada pela ideologia ou pela força. Ele falou 

ainda, que aquele que somente aceitara o desafio para concorrer ao cargo de vice-prefeito, se até 

janeiro for decidida a chapa majoritária, para que haja tempo para idealizar um Projeto, e possa 

decidir até a convenção, se vai ou não continuar, ou se concorrerá pelo legislativo, o qual se 

identifica. Por meio de aparte, o senhor vereador Gileno Santana Alves afirmou que, não brincou 

com a possibilidade do colega Pedro ser candidato a vice-prefeito, pois ele reconhece que ele tem 

competência para tal, e de fato tem que expor impor suas condições para concorrer à disputa, pois 

ninguém se elege da noite para o dia, tem que começar a trabalhar cedo. Continuando, Pedro 

comentou que, quando se propõe a algo em sua vida, continua até o fim, mas não gosta de se 

arriscar sem propósito, e não é diferente na política, e ressaltou que não brinca quando se fala em 

política. Ele disse também que, os grupos políticos precisam respeitar as sugestões das pessoas, 

que muitas vezes querem ver nomes novos na política, para ter opções diferentes para escolher.  

Por fim, o edil falou da reforma que foi feita na Lira Santa Cruz, parabenizou o senhor Denisson 

Curvelo e seus amigos, que angariaram fundos para melhorar o aspecto do prédio e dar uma 

melhor qualidade aos jovens músicos, que utilizam aquele espaço. Em seguida, o senhor vereador 

José Alessandro Santana Farias parabenizou as senhoras Amélia e Maria do Carmo, pela 

passagem natalícia nesta data. Continuando, o edil falou sobre a saúde do município, e destacou a 

quantidade de crianças que estão com suspeita de dengue, e chamou a atenção para as ações de 

prevenção, que estão precárias no município.  O edil comentou que, as dificuldades na saúde nesta 

gestão estão maiores que na gestão passada, e relembrou do início da gestão do atual Prefeito, que 

reabriu a clínica na madrugada do dia 1 de janeiro de 2017. Ele disse ainda que, a gestão 

municipal alimentou a imaginação das pessoas, colocando sonhos, mas nada aconteceu, e deu 

vários exemplos do descaso da gestão. Falou também que, alguns colegas começaram a falar e a 

fazer visitas, coincidentemente porque as eleições se avizinham, a exemplo do colega Amaury, 

que há algumas sessões falava sobre a situação da saúde, mas não está falando mais. José 

Alessandro falou sobre a casa de apoio que foi uma demanda trazida pelo vereador José 

Raimundo, mas a oposição passou um ano inteiro cobrando providências do executivo para reabri-

la, pois percebiam o sofrimento das pessoas que precisavam ir à capital para fazer seus 
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tratamentos de saúde. Por meio de aparte, o vereador Amaury disse que não deixou de falar nas 

sessões, mas não significa dizer que está consentindo o que está acontecendo na saúde, e sabe que 

o povo está desassistido. Continuando, José Alessandro falou que jamais vai se calar, enquanto os 

problemas do município não forem resolvidos, e refletiu que se não cobrassem, os vereadores 

seriam muito mais criticados, do que já são. Na oportunidade, ele falou sobre o caso de Daniela 

Flor, que tem sido veiculado nas redes sociais, e indagou se a nota que a gestão municipal colocou 

nas redes sociais é verdadeira, e salientou que essa paciente é apenas uma, das muitas que passam 

por dificuldades, e que não têm coragem de falar. Ele afirmou que, um radialista falou em seu 

programa, que se o Prefeito da cidade é corrupto, é porque tem a aquiescência dos vereadores 

desta casa, e ele não admite ser chamado de corrupto, por quem quer que seja, pois não aprova 

nenhuma matéria sem ler, pois tem muita responsabilidade, e amanhã vai cobrar explicações ao 

radialista. Por meio de aparte, o senhor vereador Pedro de Jesus falou que, o radialista fez 

afirmações difamando o Prefeito e os vereadores e, tem que provar o que disse. E mais, disse que 

o colega José Alessandro tem todo direito de cobrar explicações do radialista, assim como todos 

os vereadores. Em seguida, o vereador Amaury comentou que, na época em que esteve à frente da 

Secretaria Municipal de Saúde a senhora Daniela Flor teve toda a assistência que ela precisou. 

Afirmou também que, o Ministério Público tem auxiliado ela, mas independente de uma questão 

judicial, também é questão humanitária, pois todos precisamos de saúde, e indagou até quando 

veremos casos como o de Daniela acontecerem? O que está sendo feito com os recursos da saúde 

do nosso município? Na oportunidade, ele falou sobre a final do Campeonato de Futsal no 

povoado Tabuleirinho e parabenizou a todos que contribuíram para que o evento fosse realizado, 

como também os patrocinadores e as equipes que participaram. 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 o Projeto de Decreto Legislativo 033/2019- Concede Título de Cidadã 

Poçoverdense a senhora Eliçandra Maria dos Santos e o 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. Durante as discussões, o Presidente 

justificou o projeto de sua autoria, destacou que Eliçandra Maria dos Santos é esposa de Nailson 

marchante, mora em Poço Verde há vinte anos é uma pessoa simples, íntegra e muito solicita com 

a comunidade.  O senhor vereador Gilson também defendeu a matéria de sua autoria, e afirmou 

que, apresentou esse requerimento na sessão passada, em decorrência das inúmeras denúncias 

contra   os serviços de saúde do município, como também para que, o caso da Daniela Flor seja 

esclarecido, pois a paciente fez diversas acusações contra o Poder Executivo, que afirmou em 

nota, que tem feito o possível para ajudá-la, portanto, é preciso que as partes se expliquem para 

toda a sociedade, o que de fato está acontecendo. Por conseguinte, Pedro comentou a importância 

de fazer a acareação entre as partes, para que ambas expliquem toda essa situação, e afirmou que 

votará favoravelmente no requerimento. Depois, o vereador José Alessandro comentou que, é 

muito positiva a atitude do colega Gilson de convidar a Secretária de Saúde, para explicar o que o 

município tem feito pela Daniela Flor, e destacou que ela é muito corajosa, porque luta 

abertamente para ter seu direito garantido, mas infelizmente nem todas as pessoas que tem 
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problemas graves de saúde tem a mesma disposição.  Continuando, Gilson lamentou que o colega 

José Alessandro tenha levado o seu discurso para o lado político, pois o caso de Daniela é grave, 

mas não podemos atribuir ao município toda a responsabilidade, pois sociedade não precisa 

esperar apenas pelo poder público e pode ajudá-la também. Após, as discussões, as 

supramencionadas matérias, o Projeto de Decreto Legislativo 033/2019 e o Requerimento 

025/2019 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 vereador Gilson falou que alguns 

colegas fazem menção a proximidade das eleições, mas utilizam um discurso inflamado contra a 

gestão municipal, trazendo apenas problemas, e talvez a comunidade deseje mais ação, pois fala-

se muito, mas os problemas continuam presentes. Ele disse ainda que, quando algum munícipe 

apresenta uma demanda, busca informar-se com o setor responsável e trazer a respostas ou 

soluções aos problemas apresentados. Ele agradeceu as pessoas que estão assistindo a sessão e que 

acompanham a atuação dos vereadores, e ressaltou que, o município está com a situação financeira 

crítica, e relembrou as falas do ex-secretário Paulo Caduda e do senhor Milton Eduardo, em 

relação aos problemas financeiros do município, e talvez a próxima gestão não tenha recursos para 

pagar a folha de pagamento dos servidores. Em seguida, o senhor vereador José Alessandro 

agradeceu as pessoas que estão acompanhando a sessão através das redes sociais. Ele falou que 

surgiu um boato de que o Sindicato dos Trabalhadores Rurais do Município de Poço Verde está 

fechado, mas ele desmentiu essa informação, e destacou que a entidade está atendendo todos que 

procuram informações ou auxilio. O edil retomou o problema do esgoto do Conjunto Françual, 

que continua causando transtornos para a população. Ele falou também sobre a participação em 

uma reunião com os membros do Conselho de Alimentação Escolar-CAE, e destacou que estão 

surgindo muitas denúncias em relação a qualidade da merenda escolar, que está com péssima 

qualidade. Ele disse ainda, que após realizar visitas nas unidades de ensino, a qualidade melhorou, 

mas depois retornou a piorar, e ele buscou informações com a Secretária de Controle Interno, e ela 

informou que o município não está complementando a verba que recebe do Governo Federal, para 

a aquisição de merenda escolar, ou seja, o valor não está sendo suficiente, por isso, a merenda não 

tem qualidade, e concluiu com uma mensagem de motivação. Em seguida, a senhora vereadora 

Josefa Délia Felix dos Reis falou que ocorre um boato, de que a agencia do INSS do município 

vai fechar, mas ela afirmou que essa informação é falsa, o que ocorre é que, a o INSS extinguiu a 

obrigatoriedade da declaração, para comprovação de que a pessoa é trabalhadora rural, mas o 

sindicato continuará realizando as suas atividades normalmente, exercendo a sua função de 

defender os direitos dos trabalhadores rurais. Ela disse ainda, que o INSS continua realizando os 

atendimentos normalmente, o que mudou foram as filas presenciais, e as pessoas são atendidas 

através de agendamento virtual, através do site do INSS. Ela comentou que, essa mudança trouxe 

algumas dúvidas e, por isso ela veio esclarecer a todos, qual o procedimento para dar entrada nos 

benefícios. Depois, o senhor vereador Gileno Santana Alves falou que não adianta o radialista 

tentar denegrir a imagem dos vereadores, pois cada um trabalha de uma forma, e sabe o que pode 

ou não fazer.  Ele disse ainda, que ele nunca foi em programa de rádio, para se promover ou para 
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criticar qualquer pessoa, e seu dia-a-dia é fazendo o seu trabalho assistencialista ajudando as 

pessoas de sua comunidade, e não se incomoda com as críticas que ele fez aos vereadores, pois as 

pessoas reconhecem quem de fato trabalha pelo povo, e não estão nesta casa à toa, pois se foram 

eleitos é porque as pessoas viram que eles mereciam. Ele indagou qual o interesse do radialista de 

falar dos vereadores tão próximo a eleição? Ele disse ainda, que muitas vezes fica calado durante a 

sessão, porque prefere cobrar ao prefeito diretamente, independentemente de estar na situação ou 

oposição, e desta forma conseguiu obter êxitos nas suas solicitações, em todas as legislaturas, 

pelas quais passou, e a seu ver agradou muita gente, com o seu modo de agir. Em seguida, o 

vereador Pedro de Jesus falou que entende que a política se faz com diálogo, e busca 

constantemente dialogar com os membros do seu agrupamento, propondo sugestões, que sejam 

satisfatórias e favoráveis ao grupo, que deve ter unidade para se desenvolver.  Ele disse ainda, que 

qualquer pessoa que se propõe a disputar um cargo político tem potencial, e deve buscar apenas 

trabalhar o seu quinhão, para construir a sua estratégia para atingir o público, que compõem e 

apoiam o grupo político. Ele disse ainda, que sempre tem colocado a sua opinião sobre a 

antecipação de indicação de candidaturas, para a chapa majoritária, para que no momento da 

convenção não haja descontentamento ou frustração de ninguém, e destacou que devemos discutir 

o que se deve fazer para melhorar o município. Continuando, a vereadora Damares Vieira 

Cavalcanti falou sobre o problema de Daniela Flor, e destacou que conhece de perto a luta dela, 

que não é fácil, pois ela utiliza medicamentos muito caros, a alimentação diferenciada, a utilização 

de bolsa de colostomia constantemente, e destacou que, a paciente merece ser tratada com carinho 

e respeito, por todos. Ela falou também sobre a situação precária do esgoto do Conjunto Françual, 

e afirmou que as pessoas estão sofrendo com aquela situação. Damares concluiu sua fala se 

colocando à disposição de Daniela, para ajudá-la. Em seguida, o Presidente respondeu a uma 

postagem do esposo da senhora Daniela, que mencionou ter comparecido a esta casa, para marcar 

o dia para utilizar a tribuna Livre, e que havia falado com o Presidente, que afirmou não haver 

necessidade dela comparecer, pois o vereador José Alessandro já havia falado sobre o caso dela. 

O edil por sua vez, desmentiu essa informação, pois não recebeu nenhuma pessoa para falar sobre 

este assunto. Por outro lado, o vereador Pedro informou que, este cidadão esteve na câmara e 

perguntou como poderia se inscrever para falar sobre o problema de Daniela, e ele orientou que 

ele utilizasse a tribuna livre. Na ocasião o marido de Daniela perguntou se algum vereador já teria 

falado sobre isso, e ele informou que, José Alessandro havia comentado na sessão passada, e ele 

foi embora. Pedro acredita que, o cidadão o confundiu-lhe com o Presidente da casa, e colocou 

essa informação nas redes sociais. Ele destacou que, de forma alguma proibiu qualquer pessoa de 

utilizar a tribuna livre.  Ainda sobre este assunto, Gilson explicou que, o requerimento que 

apresentou não tem o intuito de afirmar que Daniela ou o Poder Executivo estão mentindo, mas 

tem o objetivo de esclarecer os fatos, para toda a sociedade, e também para que os vereadores 

possam ajuda-la de alguma forma. Por fim, o Presidente afirmou que os vereadores devem se 

unir, para demonstrar cada vez mais, o protagonismo e a força que o Legislativo tem, haja vista, 

que infelizmente a imagem da classe política vem sendo paulatinamente desgastada. 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 quatro de outubro de dois mil e 
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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, vinte e dois de outubro de 2019.  
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