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Ata da Sexta Sessão Ordinária do ano de dois mil e vinte, realizada em vinte de fevereiro, 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 Sousa (Vice-

Presidente), Edson de Jesus Reis Santos (Primeiro Secretário), Amaury Batista Freire, Damares 

Vieira Cavalcanti, Emílio de Jesus Souza, Gileno Santana Alves, Gilson Santos do Rosário e Pedro de 

Jesus Santos. Em seguida, foram apresentadas as seguintes proposições: Indicação 012/2020 - Ao 

Governo Municipal, solicitando a instalação de iluminação pública no cemitério da comunidade Cedro, 

bem como, melhoria das estradas vicinais nas localidades abaixo discriminadas: 1.Povoado Saco do 

Camisa/Mané Graciliano; 2.Povoado Saco do Camisa/Malhada Grande; 3.Povoado Saco do 

Camisa/Distrito São José; 4. Borrocões/Queimada Comprida; 5. Bar de Ozana/Queimada Comprida; 6. 

Lagoa do Junco/Ladeira do Tanquinho; 7. Lagoa do Junco/Cedro. 8. Rompe Gibão/Casa da senhora 

Djalma, de autoria do senhor vereador José Alessandro Santana Farias. Indicação 013/2020 - Ao 

Governo Municipal, solicitando o que segue: 1. Estudo técnico a respeito da necessidade de realização de 

concurso público, para o ingresso de servidores efeitos no âmbito desta municipalidade, esta última de 

autoria do senhor vereador Edson de Jesus Reis Santos. Em seguida, deu-se início ao Grande Expediente, 

no qual o senhor Presidente Alexandre Almeida Dias falou sobre a política municipal e destacou que, 

apoiará o grupo Boca Preta, que tem como Pré-candidata a Prefeita a senhora Edna Dória. O edil afirmou 

que, decidiu apoiá-la, pela história de conquistas que o grupo tem trazido para o município, ao longo dos 

anos, e deu alguns exemplos, das mudanças que ocorreram no município, pela inquietude dos ex-gestores, 

que passaram pela administração de Poço Verde, com destaque para as ações realizadas pelo seu pai, Jonas 

Dias e pelos senhores Antônio Dória e Thiago Dória, e ressaltou que, acredita que este agrupamento pode 

fazer a diferença, para o município voltar a crescer como outrora, pois tem lideranças que tem 

credibilidade, para buscar junto aos Deputados e Senadores emendas para o município. Ele declarou 

esperar que a sua candidata for eleita, e que ele possa voltar para a Casa Legislativa, para continuar 

fazendo o trabalho de Vereador, e fazer muito mais com o apoio da futura Prefeita. Na oportunidade, o edil 

falou sobre a problemática dos cemitérios locais, e declarou que, existe uma ação civil pública em relação a 

este problema, que vem se arrastando por vários anos, e chamou a atenção do Poder Executivo, para tomar 

as providencias cabíveis, haja vista que, está piorando cada vez mais. Segundo o edil, os Promotores de 

Justiça têm buscado o Poder Executivo, mas até o momento nenhuma ação concreta foi feita, e pediu 

celeridade para a resolução deste problema.  Depois, o senhor vereador Gilson Santos do Rosário retomou 

a questão do fechamento de alguns órgãos, a exemplo do TRE, que dificulta o dia a dia dos cidadãos. Ele 

afirmou que, os vereadores juntamente com o Prefeito Municipal fizeram a sua parte, para não fechar o 

órgão, mas infelizmente foi uma determinação do Governo Federal, e destacou  ainda, que este tipo de 

atitude é lamentável e não acrescenta em nada na vida das pessoas. Por outro lado, em relação à informação 

do fechamento das dezesseis agências do Banese, o edil disse que, o deputado Zezinho Guimarães 

convocará o Presidente do Banese, para esclarecer este assunto na assembleia Legislativa.  Ele disse ainda, 

que o Banese paga alugueis de duas agências, em dois shoppings centers  no valor de R$ 30 mil reais, valor 

este, que custearia toda a despesa da agência de Poço Verde, que corre o risco de ser transformada 

em  posto. Ele falou também que o Senador Rogério Carvalho, protocolou na Codevasf a 

entidade  poçoverdense, que vai receber o trator e implementos agrícolas, para desenvolver a agricultura no 
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nosso município. E mais, comentou que, o deputado Federal João Daniel  disponibilizou duas passagens 

aéreas, para que representes desta Casa se dirijam até Brasília, para uma audiência pública, para tentar 

resolver a questão do fechamento desses órgãos, em especial do INSS, que tem atrasado a concessão dos 

benefícios à população.   Continuando, o senhor vereador Gilson comentou que, as pessoas precisam 

analisar criteriosamente os candidatos que se apresentarem nas próximas eleições, e relembrar o passado 

ruim de Poço Verde, e destacou os pontos negativos que existiram das gestões passadas e os pontos 

positivos da nova gestão. Ele relembrou que, o Professor Caduda falou nesta Casa, que o  Prefeito que 

prometer que vai resolver o problema da educação estará mentindo. Ele agradeceu a todos que 

acompanham a Sessão através das redes sociais. Por meio de aparte, o senhor vereador Amaury Batista 

Freire comentou que, o Prefeito participou juntamente com outros integrantes da Federação dos Prefeitos, 

de reunião com o gerente do BANESE, onde foram sugeridas diversas soluções, pra que a agência existente 

em poço verde, não fosse transformada em posto, e disse ainda que vai rebater as críticas dos colegas em 

relação ao Ex-Prefeito José Everaldo e  vai mostrar também as obras que foram feitas em sua gestão. 

Continuando, o senhor vereador Gilson falou  que, o Município não tem condições e nem deve ajudar o 

BANESE, pois é um agente financeiro que visa apenas à obtenção de lucro. E, por não haver outros 

oradores inscritos para o Grande Expediente, ou matérias para serem discutidas na Ordem do Dia, deu-se 

início às Considerações Finais. Nas Considerações Finais, o senhor vereador Pedro de Jesus Santos falou 

que solicitou  a inscrição no Grande Expediente, através do telefone antes do início da Sessão, e indagou 

que não compreende  o que está impedindo de se manifestar na tribuna? Ele destacou que já se inscreveu a 

distância em outras Sessões, e que nesta noite foi impedido pelo senhor vereador Gilson. Disse também que 

a responsabilidade pela segurança pública é do Governo do Estado, e os municípios com mais de  vinte mil 

habitantes poderá criar a guarda municipal. Ele disse ainda, que existem ações que somente o Governo do 

Estado pode fazer, e salientou que o município de Poço Verde teve um grande avanço a partir de 2005, e 

destacou que para ele, os senhores Antônio Dória e José Everaldo foram os melhores Prefeitos que o 

município já teve,  destacou as habilidades políticas de ambos, e falou ainda sobre a contribuição que os 

demais gestores deram para o desenvolvimento da cidade. Ele disse ainda, que os agentes políticos que 

estão nesta casa tem que ter responsabilidade sobre o que dizem, e destacou que todos devem  agir com 

clareza, para não confundir a população. Disse também que, existem seis Pré-candidatos a Prefeito, e 

destes apenas um vai para a reeleição, ressaltou que há nomes novos nos agrupamentos mais 

tradicionais  da política municipal. Em seguida, o senhor vereador Gilson do Rosário comentou que, o 

Regimento Interno diz que a inscrição no Grande Expediente deve ser realizada antes do início da Sessão, e 

destacou que é salutar que essa inscrição  seja feita pessoalmente, com a assinatura do livro, e não de forma 

remota, e deu exemplos de outros colegas que, chegaram atrasados ou que mesmo estando no prédio 

atendendo a população e não se inscreveram, porque já tinha iniciado a Sessão. Ele disse ainda, que os 

vereadores devem seguir as leis desta casa, e ressaltou que em momento algum questionou a fala do colega 

Pedro.  Ele comentou que, o mérito pela segurança pública é do Governo do Estado e também do 

município, pois o Prefeito também tem que buscar melhorias para seu município, que vem através de 

deputados senadores e Governo Federal. Por conseguinte, o senhor vereador Amaury Batista comentou 

que,  se o Governo Municipal e Estadual não forem parceiros, o município não se desenvolve, e um 

vereador experiente certamente sabe disso. Ele disse ainda, que em breve a comunidade do Mimoso 

receberá pavimentação de ruas, através do encaminhamento de emenda de um deputado federal. Depois, o 
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senhor vereador Pedro comentou que, de acordo com o artigo 73 do Regimento Interno, o Secretário 

também pode assinar o livro da câmara, desde que ele faça o pedido antes do início da  sessão. 

Continuando, o senhor vereador Edson de Jesus Reis Santos comentou que, apresentou duas Indicações ao 

BANESE, solicitando melhorias no atendimento e instalação de mais caixas eletrônicos, e afirmou que, não 

entende porque tanto medo do banco fechar, se a agência está sendo reformada. Ele disse ainda, que 

estamos na era digital, e a única mudança que vai ocorrer é a retirada de caixa físico, para receber dinheiro 

ou pagar contas, haja vista que existem vários pontos, que já realizam este serviço.  O edil disse ainda, que 

as pessoas estão querendo crescer politicamente em cima dessas notícias, e destacou que não adianta 

reabrir um INSS sem ter atendimento de perícia, pois manter uma agência  funcionando custa muito caro, e 

a maioria dos serviços são feitos pelo celular ou pela internet através da plataforma Meu INSS. Por outro 

lado, Edson declarou que a saída do TRE foi uma grande perda para o município, haja vista que nenhum 

serviço é realizado pela internet, e o cidadão tem que ir para Simão Dias, para resolver os assuntos 

referentes à justiça eleitoral.  Ele afirmou que, de 2005 até o momento o município cresceu 

exponencialmente, e o senhor vereador Gilson foi protagonista da vitória, esteve ao lado de Antônio Dória 

durante dezesseis anos, e certamente contribuiu muito para desenvolver o município, e não entende porque 

ele está criticando as gestões passadas, que ele fez parte. Ele disse ainda, que os grupos Boca Branca e 

Boca Preta sempre existirão, independente de quem vença as eleições, e não compreende porque algumas 

pessoas dizem que, o município precisa se libertar, haja vista que ninguém está aprisionando ninguém. Ele 

disse ainda, que o município precisa de governante que tenha respaldo e interesse de falar a verdade, de 

forma correta, e destacou que a gestão de  Antônio Doria foi a que mais valorizou os servidores, e foi muito 

mais humano no atendimento às pessoas que mais precisam, e destacou que, todo governo tem pontos 

positivos e negativos, mas na gestão de Antônio Dória houve muito mais acertos do que erros. Depois, o 

senhor vereador Gilson Rosário afirmou que, não esquece o passado, e destacou que esteve ao lado de 

Antônio Doria, num dos momentos mais difíceis, quando ele foi preso pela Polícia Federal, e pode elencar 

para o colega os pontos positivos e negativos da gestão do Ex-Prefeito. Por fim, o senhor Presidente 

Alexandre Almeida Dias retomou o tema político, e falou sobre a contribuição que o Grupo Boca Preta deu 

a cidade, também falou sobre o apoio a futura candidatura da senhora Edna Dória, e destacou que acredita 

que ela pode fazer muito pelo município. 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 sete de fevereiro 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, vinte de fevereiro de 2020. 
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OBS.: Continuação da Ata da 6ª Sessão Ordinária (20.02.2020) 
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