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Ata da Sexagésima Segunda Sessão Ordinária do ano de dois mil e dezenove, realizada em trinta 

e um 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: José Raimundo de Jesus Souza (Vice Presidente), Edson de Jesus Reis Santos 

(Primeiro Secretário), José Alessandro Santana Farias (Segundo Secretário), Damares 

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

Josefa Delia Felix dos Reis e Pedro de Jesus Santos. A seguir, procedeu-se a dispensa da leitura 

da Ata da Sessão anterior. E, por não haver proposições para serem apresentadas deu-se início ao 

Grande Expediente. No Grande Expediente, o senhor vereador Pedro de Jesus Santos falou sobre 

a corrupção, e destacou que é contrário a qualquer tipo de corrupção, e destacou que é um mal que 

precisa ser expurgado e abatido, as bandeiras da liberdade de escolha têm que ser levantadas, 

principalmente no que diz respeito à política. O edil disse ainda, que os vereadores devem estar 

revestidos da justiça, de devem lutar pela população, combatendo os privilégios. Pedro comentou 

que é adversário de todos aqueles que querem se estabelecer na política, destruindo-a e 

desmoralizando-a, para obter espaço nos cargos públicos, e disse ainda, que aquele que tiver a 

vontade de ocupá-los, que tenham a hombridade de fazer a sua política sem denegrir a imagem dos 

demais agentes políticos. Ele afirmou que, cada vereador tem uma forma de agir e respeita os 

colegas, que não utilizam a tribuna, mas que também contribuem para a sociedade, fazendo o seu 

trabalho fora do parlamento. Ele afirmou que, tem exercido seu mandando de forma responsável, 

como também agindo com postura ética, enquanto cidadão, e pretende continuar trabalhando para 

que o município seja cada vez melhor. Depois, o senhor vereador Edson de Jesus Reis Santos 

falou que o Brasil é um país muito burocrático, e é muito difícil empreender neste cenário, e 

destacou que o país necessita urgentemente de uma reforma tributária. Ele disse ainda, que a 

economia do país está dando sinais de melhora, mas infelizmente ainda existem aqueles que 

criticam o governo, e torcem do quanto pior melhor, e não querem que o país cresça, esquecendo-

se da geração de emprego e renda. Ele falou sobre o ofício encaminhado ao Ministério Público, 

denunciando os atrasos salariais dos servidores do município de Poço Verde, e solicitando que 

essa situação seja resolvida. Na oportunidade, ele leu oficio do Promotor de Justiça, em resposta a 

sua solicitação, o documento informa que, tramita na comarca ação civil pública ministrada pelo 

Promotor local, pedindo o bloqueio das verbas através de uma ação civil pública, para garantir o 

pagamento dos servidores do município, abarcando assim solicitação do edil. Edson comentou 

que, é preciso agir de forma inteligente e utilizar as ferramentas legais disponíveis para solucionar 

os problemas, e se a justiça entender vai bloquear as verbas do município. Em seguida, o senhor 

vereador José Alessandro Santana Farias falou sobre o desrespeito da DESO com seus clientes 

do Saco do Camisa e região,  e destacou que não está havendo o abastecimento, mas  talão de água 

está mais caro, que nos meses que tinha água, e pediu que a empresa revisse essa situação. E, por 

não haver oradores inscritos para se manifestarem no Grande Expediente, ou matérias para serem 

discutidas ou votadas na Ordem do Dia, e ainda edis para se manifestarem nas Considerações 

Finais, o senhor Presidente declarou por encerrada a Sessão, ficando todos convocados para no 

dia cinco de novembro de dois mil e dezenove realizar a próxima Sessão Ordinária, às dezenove 
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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, trinta e um de outubro de 2019. 
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