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

novembro, às dezenove horas, no Plenário da Câmara Municipal de Poço Verde, onde se fizeram 

presentes sob a Presidência Interina do senhor vereador Edson de Jesus Reis Santos os senhores 

vereadores: José Alessandro Santana Farias (Segundo Secretário), Amaury Batista Freire, 

Damares Vieira Cavalcanti, Emílio de Jesus Souza e Pedro de Jesus Santos. A seguir foi 

apresentada a seguinte proposição: Projeto de Lei 1008/2020 - Concede Revisão Salarial dos 

Servidores Públicos do Município de Poço Verde/SE e dá outras providências, de autoria do 

Governo Municipal. No Grande Expediente, o senhor vereador José Alessandro Santana Farias leu 

uma frase de motivação utilizada pela colega Damares, que agradeceu aos votos, e destacou que não 

se sente derrotado, e está tirando lições de tudo que aconteceu na campanha e no seu mandato. Ele 

enfatizou que ficou triste com a falsidade de algumas pessoas que ele confiava, e comentou que tudo 

que passou no pleito eleitoral, serviu para mostrar-lhe que não serve para ficar na política partidária, 

e espera sair dela muito em breve. Ele desejou a todos os vereadores que, continuarão sucesso nesse 

novo mandato, e espera que quem for conduzir o Poder Legislativo a próxima legislatura tenha muita 

responsabilidade.  Em seguida, o edil comentou que, existem alguns projetos de Lei, que seriam 

votados nessa sessão, mas por falta de quórum não poderão ser deliberados, e espera que na próxima 

sessão os colegas vereadores compareçam e votem as matérias da pauta, que são de grande 

importância para a sociedade poçoverdense, inclusive o que dispõe sobre a reposição salarial dos 

servidores, e lamentou que, o Prefeito não tenha encaminhado o Projeto de Lei que, valoriza a 

categoria do Magistério, demonstrando o total desinteresse do gestor. O edil reafirmou o seu 

compromisso como vereador, de fiscalizar e legislar até o fim do mandato, e neste sentido visitará o 

Conjunto Françual, para verificar a obra de esgotamento sanitário, e pediu que o Prefeito resolvesse o 

problema de mesma natureza, do Conjunto João Emídio, que está precisando de muita atenção. Ele 

comentou que, enquanto as pessoas de bem não se interessarem por política, as coisas não mudarão, 

mas o resultado de uma eleição depende única e exclusivamente da vontade do povo, que é 

responsável pela escolha de políticos bons ou ruins. O edil disse ainda, que os vereadores devem 

comparecer a esta Casa, pois é obrigação dos vereadores estarem presentes nas sessões até o fim do 

mandato, independente se reelegeram ou não. O parlamentar afirmou que, na campanha passada ele 

obteve 605 votos, no entanto, nesta campanha ele obteve menos da metade desse total, e afirmou que, 

infelizmente as pessoas se deixaram levar, pela compra de votos, e utilizaram à máquina pública 

contra ele, punindo-o porquê ele não se rendeu as pressões que foram feitas sobre ele, para se aliar ao 

Prefeito. Na oportunidade, ele agradeceu aquelas pessoas, que votaram nele, e que não se 

corromperam, mesmo recebendo ofertas de vantagens, e destacou que além de eleitores, conquistou  

amigos durante a sua caminhada, que acreditam numa política verdadeira. 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 parabenizou o seu amigo Joaldo, que é um pai e esposo exemplar, que 

fez uma campanha limpa e honesta. Ele disse ainda, que tem uma grande admiração pelo senhor 

Amaury como pessoa, mas espera que, no próximo mandato, ele possa de fato representar o povo, 

pois infelizmente nesse mandato, ele não o fez. E mais, relembrou que, o senhor vereador Amaury 
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quando saiu da Secretaria Municipal de Saúde fez algumas críticas ao Prefeito, mas repentinamente 

calou-se. Ele comentou que, infelizmente as obras do município começaram a ser realizadas durante 

o período de campanha política, e as pessoas percebem tudo isso, mas continuaram acreditando no 

Prefeito, e espera que ele possa fazer um mandato melhor para a população, principalmente para 

aqueles que mais precisam, e que os vereadores durante o próximo  mandato representem o povo de 

fato. Em seguida, o senhor vereador Amaury Batista Freire comentou que, o colega José Alessandro 

depois que, perdeu a eleição perdeu o sentido do discurso e está o tempo todo se contradizendo, 

principalmente quando se refere à fala dele, e ressaltou que,  o povo escolheu os candidatos eleitos, 

porque acreditam que serão melhores, e aqueles que não se elegeram devem aceitar o resultado das 

eleições. 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 quatro 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, dezenove de novembro de 2020. 
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