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Ata da Sexta Sessão Extraordinária do ano de dois mil e vinte, realizada em dezoito de junho, às vinte 

horas e cinquenta minutos, 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 Sousa (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, Gileno Santana Alves, Gilson Santos do Rosário Josefa Délia Félix dos Reis e Pedro de 

Jesus Santos. E, por não haver oradores inscritos para o Grande Expediente, deu-se início à Ordem do Dia. 

Na Ordem do Dia foi colocado em discussão, o Projeto de Lei 998/2020- Dispõe sobre o fechamento em 

definitivo de trecho de rua para ampliação e uso exclusivo da Escola Municipal Governador Antônio 

Carlos Valadares e dá outras providências. Após as discussões, o Projeto de Lei 998/2020 foi colocado em 

votação, obtendo como resultado: APROVAVAÇÃO POR UNANIMIDADE EM TERCEIRA 

VOTAÇÃO E REDAÇÃO FINAL. 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 Santos do Rosário declarou que, segundo o Secretário Municipal de Educação, o segundo kit com a 

merenda escolar não foi distribuído ainda, porque estão aguardando a compra dos produtos da agricultura 

familiar, que dependem do setor de compras. Ele também falou sobre as aulas on-line, e destacou que o 

MEC autorizou apenas os municípios que tenham internet em todo o território, e destacou que, a Secretaria 

Municipal de Educação está elaborando apostilas, e aulas não presenciais iniciarão no próximo dia 05 de 

julho. O edil parabenizou os munícipes do Distrito de São José, os senhores Noberto e Hernandes, que 

sempre estão acompanhando as sessões através das redes sociais, e a todos que acompanham e interagem 

com a câmara, fazendo suas solicitações através do portal, se colocou à disposição dos munícipes, concluiu 

pedindo a Deus que acabe logo com essa pandemia, que está devastando o mundo. Por conseguinte, o 

senhor vereador Gileno Santana Alves falou sobre a sua preocupação com a situação das estradas vicinais, 

e destacou que neste governo teve algumas oportunidades de estar à frente da condução do trabalho nas 

estradas, mas infelizmente as chuvas estão estragando boa parte dos serviços que foram feitos 

anteriormente, e não existe outra alternativa que, fazer ações paliativas nos locais mais críticos, e aguardar 

as chuvas cessarem e a água escoar,  para em setembro realizar a manutenção completa. E mais, pediu que 

o Prefeito coloque a retroescavadeira para amenizar os problemas da estrada no povoado Saco do Camisa, 

que está causando riscos e prejuízos a muitas pessoas, e alguns locais estão totalmente bloqueados naquela 

região. Ele afirmou que, fica triste e preocupado com as críticas das pessoas, que dizem que ele não se 

preocupa com essa questão tão importante, e ressaltou que, continua trabalhando e cobrando ações do 

Governo Municipal, que tem feito o que pode. A seguir, o senhor vereador Amaury Batista Freire 

agradeceu aos colegas, em nome do Prefeito Municipal, pela aprovação da matéria, e comentou que, 

infelizmente o número de casos de COVID-19 está aumentando rapidamente, e por isso, pediu a Deus que 

ilumine os profissionais de saúde, para que sejam fortalecidos, para combater essa pandemia, e que eles 

não se contaminem, nem a seus familiares.  Ele pediu ainda que, o Prefeito se sensibilize e dê prioridade 

nas obras de pavimentação, em relação ao Conjunto do povoado Rio Real, que não tem nenhuma rua 

calçada. Depois, o Presidente da Casa falou que, ano passado recebeu muitas reclamações das pessoas, em 

relação agência do Banco Bradesco, em Poço Verde, destacou que, as encaminhou para a o gerente da 

agência, que afirmou ter atendido boa parte delas. O edil por sua vez, visitou o local, para verificar in loco, 
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as mudanças que foram feitas, e destacou a modernização dos caixas eletrônicos, ampliação dos pontos de 

apoio e diversas alterações no atendimento, inclusive ampliação da quantidade de serviços oferecidos, 

inclusive durante a Pandemia. Por conseguinte, o senhor vereador José Alessandro Santana Farias falou  

que a Praça da Igreja do povoado Tabuleirinho continua às escuras, bem como o interruptor que acende as 

lâmpadas da praça continua instalado no mesmo lugar, na altura que permite que até uma criança possa 

manuseá-lo.  Ele disse ainda que, em relação à cultura do município, indagou ao Prefeito como serão 

distribuídos os recursos, para os artistas locais, mas não obteve resposta, afirmou o orador. O parlamentar  

falou ainda que, o trator e implementos agrícolas, o município não está na garagem do município, e espera 

que o Prefeito possa mandar buscar onde está, para que não expor um problema desnecessariamente. O edil 

falou ainda, que, os vereadores não votaram no Projeto para o fechamento da rua para agradar o Prefeito, 

mas para atender a solicitação da comunidade escolar que, almejava essa quadra, apesar dos moradores não 

concordarem com isso. Na oportunidade, o edil pediu que o Prefeito reformasse a escola do povoado 

Malhada Grande, para que os médicos do PSF, possam ter um espaço para atender a comunidade, já que 

atualmente eles utilizam a casa de algum morador para isso, e denunciou que, a escola está servindo de 

depósito de material de um morador, que informou que o prédio foi doado por intermédio de um ex-

vereador. Ele concluiu pedindo que as pessoas reflitam muito em quem votar nas próximas eleições, e não 

votem em pessoas por promessas de emprego, mas que estejam preocupados com o bem comum, e se 

possível fiquem em casa, para se prevenir contra a COVID-19.  Por conseguinte, o senhor vereador Pedro 

de Jesus Santos comentou que, alguns munícipes pediram-lhe que solicitasse ao Prefeito Municipal, que 

fizesse a manutenção das estradas vicinais que ligam ao Distrito São José, bem como fosse realizada a 

limpeza das ruas do referido distrito, que está tomada pelo mato, principalmente nas praças, na antiga 

quadra, e o ambiente está muito propício para atrair insetos e animais. O edil disse ainda, que está Gestão 

Municipal tem divulgado que conseguiu muitos recursos para a manutenção de estradas vicinais, e 

destacou que infelizmente, o recurso vem, mas os serviços não são feitos com qualidade, e em pouco 

tempo, tendo que ser refeito, assim como tem sido feito com as rodovias que ligam Poço Verde a outras 

cidades.  O edil relatou que, poucas estradas são trafegáveis com qualidade e, pediu que, os governantes 

invistam o dinheiro com qualidade, para que o recurso não seja desperdiçado, e concluiu pedindo que as 

pessoas cuidem de sua saúde, que sigam as orientações de distanciamento e uso de máscaras e álcool gel.  

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 cinco de junho, de dois mil e vinte, 

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, dezoito de junho de 2020. 
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OBS.: Continuação da Ata da 6ª Sessão Extraordinária do dia (18.06.2020) 
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