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Ata da Sexta Sessão Extraordinária do ano de dois mil e dezenove, realizada em sete de maio, às 

vinte e duas 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), Amaury Batista Freire, 

Damares Vieira Cavalcanti, Emílio de Jesus Souza, Gilson Santos do Rosário, Josefa Délia 

Félix dos Reis e Pedro de Jesus Santos. A seguir, procedeu-se a dispensa das leituras das Atas 

das Sessões anteriores. E, por não haver oradores para se manifestar no Grande Expediente, deu-se 

início a Ordem do dia. Na Ordem do Dia, foi submetido em discussão e votação o Projeto de Lei 

969/2019 - Institui o Programa de Serviço de Atenção Domiciliar - SAD no âmbito do município 

de Poço Verde/SE e dá outras providências; obtendo como resultado: APROVAÇÃO POR 

UNANIMIDADE EM TERCEIRA VOTAÇÃO E REDAÇÃO FINAL. Não havendo outras 

matérias previstas para a Ordem do Dia, teve início as Considerações Finais. Nas Considerações 

Finais, o senhor Presidente Alexandre Almeida Dias concedeu a fala ao advogado Milton 

Eduardo que saudou a todos os senhores vereadores e comentou o nível de debate dos edis com 

uma composição heterogênea, mas que torna o discurso homogêneo, parabenizou a todos os 

vereadores por suas intervenções naquela noite e destacou o nível técnico que viu dos 

parlamentares que compõem a Câmara Municipal de Poço Verde. Em seguida, o senhor vereador 

Léo de Fonsinho/PC do B agradeceu as palavras do senhor Milton Eduardo e destacou que 

infelizmente tem alguns vereadores com votos cabrestos e disse que foram aprovados vários 

projetos do executivo e afirmou que os vereadores da oposição como tem maioria, poderiam se 

reunir e usar do artifício de só votar nos projetos em pauta após o executivo convocar os 

sindicados e falar sobre os reajustes salarias, e, enfatizou que não fizeram isso porque as suas 

responsabilidades é com o povo poçoverdense e que irão fiscalizar a execução das leis ora 

aprovadas, e salientou que esta Casa só será forte a partir do momento que os parlamentares forem 

respeitados. O edil declarou que naquela noite percebeu que alguns vereadores devem a “cabeça” 

ao Prefeito e recomendou que o Governo Municipal pusesse em prática os recursos que são do 

povo para o povo. Concluiu, com uma mensagem que fala sobre “o riso” e a direcionou ao 

Secretário de Saúde que segundo o orador se diz mais humano e ainda para as pessoas que estão 

no poder público e aqueles que estão à frente de alguma pasta. Depois, o senhor vereador Gilson 

Rosário agradeceu a presença do advogado Milton Eduardo e disse que na política pode ter 

divergências e que é o importante haver discussão para a melhoria do município e declarou 

naquela noite o Prefeito veio a esta Casa conversar com os vereadores e que em momento algum 

ofereceu alguma recompensa em troca de voto. Por conseguinte, o senhor vereador Pedro de 

Jesus Santos também agradeceu as palavras do advogado Milton Eduardo e argumentou que o 

debate é que enaltece a Câmara de Poço Verde, porque tem uma população politizada e atenta e 

cobra do vereador em prol do bem do município. O parlamentar fez uma análise das discussões da 

noite e das votações e finalizou dizendo que alguns calçamentos estão sendo realizados no Distrito 

São José pela atual gestão e que através de seu mandato fez essas solicitações. Na sequência, o 

orador falou da participação do advogado Milton Eduardo na Sessão, a seguir, o parlamentar 

declarou que em momento algum defendeu nesta Casa a reforma da previdência nem representa o 
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Governo Federal, mas afirmou que tem analisado a reforma previdenciária e esta influenciará na 

previdência estadual e espera que o governador Belivaldo faça um bom mandato. Destacou a falta 

de sinalização da Rodovia que liga Poço Verde a Simão, e declarou observar que estão sendo 

realizadas várias obras em Simão Dias. O senhor Presidente Alexandre Dias comentou que por 

onde anda tem elogiado o potencial do colegiado desta Casa e expôs que a oposição pode decidir 

o resultado das votações dos projetos e destacou a postura do executivo naquela noite e afirmou 

que a preocupação do Prefeito não com a aprovação da matéria proposta pela Mesa Diretora, mas 

dizer que ganhou a batalha contra o Presidente da Casa, e enfatizou que a Câmara com isso deixou 

de ficar fortalecida e afirmou que as suas ações tem sido voltadas para o colegiado. O parlamentar 

também comentou a entrevista do Prefeito em emissora de rádio, na qual fez duras críticas ao 

Presidente da Câmara.   E, por não haver outros edis para se manifestar nas Considerações Finais, 

o senhor Presidente declarou por encerrada a Sessão, ficando todos para no dia nove de maio de 

dois mil e dezenove, às dezenove horas, realizarem a próxima Sessão Ordinária, e para constar eu, 

vereador Edson de Jesus Reis Santos, lavrei a presente Ata e abaixo subscrevo. 

Plenário da Câmara Municipal de Poço Verde, sete de maio de abril de 2019. 
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