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Ata da Quinquagésima Nona Sessão Ordinária do ano de dois mil e vinte, realizada em dez 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: 

Edson de Jesus Reis Santos (Primeiro Secretário), José Alessandro Santana Farias (Segundo 

Secretário), Amaury Batista Freire, Damares Vieira Cavalcanti e Gilson Santos do Rosário. Em 

seguida foi apresentada a seguinte proposição: Indicação 078/2020 - Ao Governo Municipal, 

solicitando o que segue: 1. Providências emergenciais voltadas para a pavimentação pública da Rua 

Petronilo dos Santos, na sede desta municipalidade, de autoria do senhor vereador Amaury Batista 

Freire. No Grande Expediente, o senhor vereador Gilson Santos do Rosário pediu que, o Presidente 

da Casa reestabeleça o serviço de transmissão ao vivo através das câmeras de vídeo o mais rápido 

possível, pois as pessoas têm reclamado a ausência desse serviço e o número de pessoas 

acompanhando as sessões também era muito maior. O edil falou sobre a importância da interação da 

população com a Câmara, pois os vereadores são responsáveis pelas Leis que regem o município, 

como também de fiscalizar o Poder Executivo e Legislativo, cobrando o que for necessário para 

melhorar a qualidade de vida do povo. Ele espera que, no próximo dia 15 de novembro o povo vote 

com consciência e responsabilidade, naqueles que de fato estão preocupados com a população. Ele 

comentou que, a sua esposa é candidata e está preparada para cumprir com dedicação a missão de 

representar o povo nesta Casa. Em seguida, o senhor vereador José Alessandro Santana Farias falou 

que fez questão de transmitir através de suas redes sociais, todas as sessões em que esteve presente, e 

fica muito feliz por isso, pois os poçoverdenses que moram distante podem acompanhar o que está 

acontecendo no seu Município, e ainda funciona ainda  como mais um meio de comunicação da 

população com o Poder Legislativo. O edil relembrou que, no início do seu mandato foi muito 

criticado, e algumas pessoas até o chamavam de 'vereador Facebook, no entanto, atualmente todos os 

vereadores estão utilizando essa ferramenta, principalmente neste período de Pandemia. O 

parlamentar comentou também que, a coligação do Prefeito entrou com um pedido de cassação na 

Justiça Eleitoral, pelo fato do edil estar presente na assinatura da Ordem de serviço, do Governo do 

Estado, e destacou que recebeu hoje a decisão da justiça favorável a ele, haja vista que não estava 

praticando nenhum ato ilícito, e estava acompanhando o evento, apenas como expectador, assim 

como muitas outras pessoas, e destacou que em momento algum fez campanha ou utilizou qualquer 

papel ou objeto identificando o seu número, para a candidatura, e ressaltou que, tem sofrido 

perseguição política pelo Governo Municipal, desde o início do seu mandato. O edil contou também 

que no último sábado, o Prefeito e sua comitiva resolveu visitar o CECAF, no mesmo horário 

previsto para a visita da coligação de Roberto Barracão a feira livre, e não se sentindo satisfeito, 

colocou três paredões de som, um deles na entrada do CECAF, atrapalhando a campanha do seu 

adversário e os feirantes e clientes que estavam naquele local. Ele comparou o Governo Municipal se 

assemelha ao coronelismo, pois o gestor acha que é dono da cidade. Ele afirmou que, o município 

está passando por um momento difícil na área da saúde, como também na área financeira, no entanto 

o Prefeito já promoveu duas carreatas, e indagou de onde está vindo o dinheiro gasto nesses eventos?  

O edil comentou que, o Prefeito tem gasto tanto dinheiro com campanha, enquanto grande parte da 

população poçoverdense passa por sérias dificuldades, e chamou a atenção para o sentido real da 
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política e o que está acontecendo atualmente, onde as pessoas estão sendo compradas ou vendidas 

para defender interesses particulares. O parlamentar destacou que, está nesta Casa para defender o 

povo, não para brincar de ser vereador, pois está lidando com os recursos públicos e a sociedade 

cobra esse respaldo dos agentes públicos, e desejou a todos os candidatos sucesso nas próximas 

eleições, concluiu o orador. 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 Amaury Batista Freire lamentou a ausência dos vereadores 

na sessão, e ressaltou que como agentes públicos todos têm que cumprir a sua obrigação de 

comparecer a Casa nós dias de sessão, independente de  serem candidatos ou não. O edil justificou a 

indicação de sua autoria, solicitando a pavimentação da Rua Petronilo dos Santos, e destacou que 

algumas pessoas que residem naquele local possuem problemas respiratórios de saúde, e a poeira 

prejudica muito a qualidade de vida dessas pessoas, e pediu que o Prefeito atendesse essa solicitação 

com urgência. Ele comentou que está muito satisfeito c o que está sendo feito no conjunto Françual, e 

por fim, o edil desejou a todos uma boa eleição, que todos os candidatos se respeitem  mutuamente, 

pois quem decide é o povo em quem votarão. 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 doze de novembro, realizarem a próxima Sessão Ordinária, às dezenove 

horas, e para constar eu, vereador Edson de Jesus Reis Santos lavrei a presente Ata e abaixo 

subscrevo.  

Plenário da Câmara Municipal de Poço Verde, dez de novembro de 2020. 

 

 

Alexandre Almeida Dias/PSB 

Presidente  

 

 

 

Edson de Jesus Reis Santos/PSB 

Primeiro Secretário 

 

 

 

José Alessandro Santana Farias/PT 

Segundo Secretário 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amaury Batista Freire/PSD 

Vereador 

 

 

 

Damares Vieira Cavalcanti/PSD 

Vereadora  

 

 

 

Gilson Santos do Rosário/PT 

Vereador  

 

 


