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Ata da Sexagésima Sessão Ordinária do ano de dois mil e dezenove, realizada em vinte e quatro 

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: 

Edson de Jesus Reis Santos, 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: Indicação 134/2019 - A Secretaria 

Municipal de Obras e Urbanismo, solicitando o que segue: 1. Providências EMERGENCIAIS, 

voltadas para a reposição de lâmpadas em regime de urgência na Rua Antônio Julho de Santana, 

de autoria do senhor vereador Edson de Jesus Reis Santos.  No Grande Expediente, o senhor 

vereador Edson de Jesus Reis Santos falou sobre os nomes que estão surgindo para candidatura 

para o cargo de Prefeito, e destacou que é muito positivo para a democracia de Poço Verde. Ele 

afirmou que o povo anseia um gestor capaz de gerir o município, algo que o atual administrador 

não tem conseguido. Ele afirmou que, cinco novos nomes têm se apresentado para pleitear a vaga, 

mas ele já demonstrou que continuará apoiando o grupo que está. Ele afirmou que, também que o 

Vice-Prefeito, que é um auxiliar do Prefeito, haja vista que não administra a cidade, mas tem um 

olhar clinico, pois visualiza os problemas de fora da gestão e pode auxiliar orientando os 

secretários municipais.  Ele destacou que, a sua candidata é a senhora Edna Dória, e destacou que 

concorda com o senhor vereador Pedro, que na sessão passada afirmou que, a chapa para os 

cargos de Prefeito e vice-Prefeito deveria ser apresentada antes das convenções, e destacou que 

qualquer vereador dessa legislatura tem total condição de ser indicado para compor a chapa como 

vice, pois tem contribuído muito para o município, dando sustentabilidade para o agrupamento e 

são merecedores de serem vice-prefeito, embora alguns colegas já tenham candidatos, e destacou 

que, também está disposto a disputar a eleição se o grupo entender que ele tem potencial, mas se 

não for escolhido continuará apoiando o grupo. O edil falou que compareceu à festa no povoado 

Saquinho, e destacou que é uma festa muito bonita que contemplou várias crianças da região dos 

povoados Amargosa, Aroeira e parabenizou a organização do evento, em especial a senhora Maria 

do Artesanato. Edson falou também sobre o caso de Daniela Flor, e ressaltou que acha precipitado 

trazê-la, para confortar o que ela disse, com as informações da Secretaria de Saúde, haja vista que 

ela está com a saúde muito fragilizada. Por meio de aparte, o senhor vereador Gilson do Rosário 

afirmou que, não quer que haja confronto, mas que os fatos sejam esclarecidos, para toda a 

sociedade o que está ocorrendo em relação ao caso de Daniela e do senhor Otacílio. Continuando, 

Edson retomou o tema ideologia de gênero, e destacou que foi abordado por pessoas, que 

chamaram atenção para o assunto, e que ele vai trazer essa discussão no pequeno expediente. Por 

conseguinte, o senhor vereador Pedro de Jesus Santos falou sobre a importância dos vereadores 

buscarem a efetividade das políticas públicas do município, como exemplo o Programa Melhor em 

Casa e o CAPS, que não estão sendo realizadas pelo município.  Ele afirmou que, os vereadores 

têm que se inteirar desse assunto, e destacou que se todas as políticas públicas forem realizadas a 

contento, provavelmente a população será melhor assistida em todas as esferas. Ele disse ainda 

que é usuário dos serviços públicos, como os de saúde, educação e assim como qualquer cidadão, 
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requer que estejam funcionando, pois também paga seus impostos e precisa desses serviços.  Ele 

disse ainda, que o senhor vereador Gilson tenta defender o governo municipal, através das falas 

dos senhores Paulo Roberto Caduda, como também do senhor Milton Eduardo, e destacou que 

não está fácil administrar o município, mas essa situação não é recente, pois já vem se arrastando 

há alguns anos. Ele refletiu que, os vereadores devem buscar alternativas para solucionar os 

problemas, e dialogando com o prefeito e com todos os agentes políticos que compõem a esfera 

municipal, independentemente de serem de agrupamentos diferentes. Ele falou também sobre a 

quantidade de nomes que tem surgido, para se candidatarem para o cargo de Prefeito, e refletiu 

que se essas candidaturas se concretizarem, haverá um número expressivo de candidatos a 

vereador, e proporcionalmente um grande número de mulheres nesta disputa.  Por meio de aparte, 

Gilson do Rosário falou que, já havia mencionado em outras sessões, que em 2020 possivelmente 

haverá muitos candidatos ao cargo de Prefeito, e destacou que é muito salutar, pois a população 

terá diversas opções de escolha.  Continuando, Pedro comentou que muitas pessoas já lhe falaram 

que pleitearão a vaga para vereador, para representar o Distrito de São José, e ele afirmou que é 

muito positivo e respeita a vontade das pessoas que tem um sonho, e orientou que elas trabalhem e 

busquem realiza-lo, se assim desejar, e ressaltou que não se entristece, ou teme, e deu o exemplo 

do vereador Edson, que o apoiou na campanha em 2012, e em 2016 se propôs a disputar a 

vereança e conseguiu êxito. Na oportunidade, Pedro convidou o vereador Edson para fazer parte 

do partido dele e, formarem uma aliança partidária e caminharem juntos no agrupamento. Ele 

disse ainda, que a política requer que as pessoas se respeitem, que tenham posicionamento firme, e 

aqueles que se propõe a gerir o município, que seja responsável pelos seus atos, para que a política 

seja realizada com plenitude, e em sua forma mais bela, pois para ele, é uma das ciências mais 

importantes, pois ajuda a organizar de forma democrática as nações, mas infelizmente é 

prejudicada por pessoas que fazem politicagem, destruindo os sonhos de muitas pessoas. 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 032/2019-

Concede Título de Cidadão Poçoverdense ao senhor Allan Morais Santana e 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”. Durante a discussão, o senhor Edson 

comentou que, esse título foi sugerido pelas pessoas da comunidade, que perceberam o empenho 

do senhor Allan Morais, um enfermeiro da rede pública de saúde, que se dedica no seu trabalho, 

para atender as pessoas com humanidade e qualidade. Ele disse ainda, que apresentou o 

requerimento, pois foi abordado por algumas mães, que tem filhos portadores de necessidades 

especiais, e que disseram que a equoterapia tem trazido resultados mais visíveis no tratamento das 

crianças, mas elas necessitam de um transporte, que as leve até a cidade de Tobias Barreto, por 

isso, solicitou que a Presidente da Associação compareça para explicar como é feita esta terapia e 

o que é necessário para participar dela. Após, as discussões, as supramencionadas matérias, o 

Projeto de Decreto Legislativo 032/2019 e Requerimento 026/2019 supramencionados foram 

submetidos em votação, obtendo como resultado: APROVAÇÃO POR UNANIMIDADE 

PELOS MEMBROS PRESENTES EM ÚNICA VOTAÇÃO. E, por não haver outras matérias 
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para serem discutidas ou votadas na Ordem do Dia, deu-se início às Considerações Finais. Nas 

Considerações Finais, o senhor vereador Edson de Jesus retomou o tema ideologia de gênero, e 

destacou que em 2015 se posicionou contra este tema, quando foi apresentado o Plano Municipal 

de Educação, e naquela época mobilizou as igrejas, e a sociedade em geral, para que este tema 

fosse retirado do plano, que foi aprovado nesta casa. Ele disse ainda, que não aceita que o Estado 

interfira num assunto que diz respeito à família, e sempre se posicionará contra, mesmo que as 

pessoas o critiquem. Ele afirmou que, não existe um estudo que demonstre que uma pessoa nasce 

sem sexo, e não acha correto tentar impor essa ideologia goela abaixo na sociedade. Ele disse que 

defende os princípios cristãos, e foi muito cobrado pelos munícipes, após a apresentação dos 

alunos da Escola Municipal Porfirio Vieira da Silva, e destacou que, os vereadores têm que se 

posicionar sobre o assunto, independente das críticas de algumas pessoas.  Por conseguinte, o 

senhor vereador Gilson do Rosário agradeceu aos munícipes presentes na sessão, e também aos 

que estão acompanhando através das redes sociais, e destacou que as pessoas devem acompanhar 

os políticos, e cobrar que eles façam o melhor pela sociedade.  Ele falou também que foi mal 

interpretado pelo colega Pedro, e afirmou que, o tanto o senhor Caduda, como Milton Eduardo 

demonstraram a preocupação com a situação financeira do município, e alertaram para o que pode 

acontecer num futuro próximo, e chamou a responsabilidade das pessoas na hora do voto. Gilson 

mencionou também as mudanças na legislação eleitoral e destacou que, todos devem ficar atentos. 

Em seguida, o senhor vereador Pedro comentou que, se coloca a disposição apara disputar a chapa 

como Vice-Prefeito, se for indicado até o mês de dezembro, pois se deixar para o período da 

convenção não aceitará, haja vista que, não terá mais tempo, para fazer articulação, para trabalhar 

e a colocar ideia na cabeça das pessoas. O edil afirmou que, provavelmente o colega José 

Alessandro apoiará a senhora Aires, para a candidatura para o cargo de Prefeito, e destacou que é 

muito pertinente que nas articulações,  as pessoas se proponham à disputa e sigam o seu caminho. 

E mais, disse que somente aceitará o desafio para ser candidato a Vice-Prefeito, se for decidido até 

janeiro, pois acredita que esperar para a convenção não dá tempo para desenvolver o projeto 

político, como também é um desrespeito com os candidatos. Ele disse também que, as regras 

eleitorais mudaram e, até 04 de abril os interessados em se candidatar a qualquer cargo deverão 

estar inscritos nos partidos. E ressaltou que a política se faz com respeito, conversando com as 

pessoas, atuando na prática e fazendo também o assistencialismo, pois é uma questão de 

humanidade, e afirmou que para ele, um verdadeiro agente político assistencialismo, pois faz parte 

da sua função. Em seguida, o senhor Presidente comentou que, na próxima sessão apresentará 

uma indicação solicitando que, a Coopertalse faça uma parceria com o município e construa 

pontos de ônibus no Distrito de São José, como também entre os Conjuntos Silvino Augusto e 

Marcelo Déda, e também instale a cobertura do Ponto de Ônibus da Praça Osório Mota. Ele disse 

que, o Poder Executivo autorizar essa ação, mas ele acredita que não haverá nenhum empecilho, 

haja vista, que outras cidades também fizeram essa parceria, e está ação beneficiará e 

proporcionará mais conforto aos usuários do transporte público de passageiros. 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 nove 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 quatro de outubro de 2019.  
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