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Ata da Sexagésima Sessão Ordinária do ano de dois mil e vinte, realizada em doze de novembro, às 

dezenove horas, no Plenário da Câmara Municipal de Poço Verde, onde se fizeram presentes sob a 

Presidência Interina do senhor vereador José Alessandro Santana Farias, os senhores vereadores: 

Amaury Batista Freire, Damares Vieira Cavalcanti, Gileno Santana Alves e Gilson Santos do 

Rosário. No Grande Expediente, o senhor vereador José Alessandro Santana Farias falou sobre os 

vereadores que se afastam da Câmara na época de campanha, e destacou a falta de compromisso dos 

colegas, que não comparecem às sessões. O edil falou também que durante a campanha do atual 

presidente, uma emissora de TV propôs que as pessoas enviassem vídeos, com o sonho que eles 

tinham para o Brasil, para os próximos quatro anos, e neste sentido indagou aos poçoverdenses que 

tipo de Prefeito e vereadores vocês querem? O edil comentou que, a Casa Legislativa é responsável 

pela aprovação das leis que regem o município, ressaltando, portanto a importância da instituição, 

para o município. O edil disse ainda, que há alguns dias circulou um boato de que ele não seria 

candidato, em decorrência de um processo, que tramitava na justiça eleitoral, em relação à presença 

dele, num evento onde o Governador do Estado assinou uma Ordem de Serviço para início de uma 

obra, e destacou que, foi absolvido pela justiça, pois estava presente naquele dispositivo, apenas 

como espectador e não como candidato. Ele indagou ainda, por que o atual Prefeito o persegue tanto? 

O edil comentou que, soube que algumas pessoas estavam oferecendo dinheiro, para as pessoas não 

votarem nele, e destacou que esse tipo de atitude são de pessoas vazias, que não tem responsabilidade 

com o povo. Na ocasião, o edil falou sobre a importância das transmissões das sessões ao vivo, e 

destacou que essa ideia foi trazida por um amigo, que também é candidato a vereador. O edil também 

comentou que, não tem ódio, nem raiva de nenhum político, apenas faz o seu papel de cobrar o que é 

necessário para a população, e também reconhecer o que tem sido feito pela gestão no primeiro e 

neste último ano. Ele relembrou ainda que, no início do mandato do atual Prefeito, quando 

aconteciam as apresentações dos Secretários Municipais, o Plenário era tomado por diversas pessoas, 

mas nos anos seguintes não aconteceu nada disso. E mais, o edil comentou que, a gestão desrespeita 

diversas leis aprovadas nesta Casa, chamando a atenção para a lei que trata sobre o pagamento do 

servidor Público, e destacou que o Prefeito atrasa os salários dos servidores, como também nega 

muitos outros direitos. Ele comentou que, deveria existir uma lei, que estabelecesse dentro de um 

Plano de Governo, a descrição dos nomes dos futuros secretários, para que as pessoas possam saber 

quem será, e se tem a formação necessária para assumir a Secretaria, para não acontecer o que tem 

acontecido nesta gestão, na qual o Prefeito convocou vereadores para serem Secretários, para que os 

suplentes pudessem ocupar a cadeira de vereador, apenas pelo simples fato do Prefeito não ter obtido 

a liderança  da Câmara. O edil relatou que, tem visto muitos comentários de pessoas comprando 

votos, e destacou que infelizmente essa prática não vai deixar de existir, enquanto as pessoas não se 

conscientizarem que não  devem vender seus votos, e a corrupção nunca vai acabar se esse ciclo não 

for interrompido. Ele afirmou que, alguns vereadores nunca apresentaram qualquer indicação ou 

Requerimento nesta Casa, no entanto estão na boca do povo, e indagou como as pessoas vão eleger 

um representante que não fala? Ele relatou que, existe um candidato a vereador cadeirante, 

e  infelizmente esta Casa não se adequou totalmente, para atender este público, e ressaltou que o 

município precisa de políticos que estejam comprometidos com o povo e que participem das 
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decisões, e destacou que o grupo que ele escolheu para fazer parte o ouve e trata muito bem, 

agradeceu as pessoas que o receberam em suas casas. 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 José Alessandro Santana 

Farias comentou que, as pessoas não devem ter medo de votar nos candidatos de sua escolha, pois o 

voto é secreto, e espera que no próximo domingo, as pessoas possam escolher aqueles que melhor 

representem este município, e espera que durante os três últimos dias de campanha sejam de paz, que 

as pessoas se respeitem mutuamente, pois o município é quem ganha com isso. Por conseguinte, o 

senhor vereador Amaury Batista Freire pediu que todos os candidatos se respeitem, que as pessoas 

possam escolher em quem votarão, e espera que o seu candidato a Prefeito vença o pleito, bem como 

ele seja eleito, para continuar trabalhando pelo povo de Poço Verde, como ele tem feito.  Por fim, o 

senhor vereador José Alessandro Santana Farias comentou que, é muito importante os candidatos 

se respeitarem, e relatou que está feliz com as obras que o Prefeito tem feito, mas por outro lado 

lamenta por serem tardias, e até parecem ser obras eleitoreiras. 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 dezessete 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, doze de novembro de 2020. 
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