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Ata da Sexagésima Sexta Sessão Ordinária do ano de dois mil e vinte, realizada em três de 

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

Secretário), Damares Vieira Cavalcanti, Emílio de Jesus Souza, Gileno Santana Alves, Gilson 

Santos do Rosário e Pedro de Jesus Santos. A seguir, foi apresentada a seguinte proposição: Projeto 

de Lei 1010/2020 – Dispõe sobre a autorização para o Poder Executivo doar bem público imóvel e dá 

outras providências (Terreno Matadouro/CONSCENSUL), de autoria do Governo Municipal; 

Indicação 080/2020- Ao Governo Municipal, solicitando o que segue: 1. Modernização e ampliação 

da iluminação pública da Praça da Juventude José Dener Souza Santos, em regime de urgência, de 

autoria do senhor vereador José Alessandro Santana Farias. No Grande Expediente, o senhor 

vereador José Alessandro Santana Farias chamou a atenção, para o fato de que a pauta da Casa 

sempre ser divulgada ao meio dia, mas hoje através de uma manobra, a pauta foi divulgada após o 

horário em que sempre é publicada, e notou que, o Projeto de lei que altera a denominação da Escola 

Municipal Antônio Carlos Valadares foi retirado da pauta através de ofício, que certamente não foi 

enviado pela manhã. O parlamentar comentou que, abordará a diretora da escola, para esclarecer este 

assunto, pois soube que ela está fazendo acordos junto com o Prefeito Municipal, para denominar a 

escola como Complexo Antônio Ribeiro sobrinho “Bem Criado”, Escola Dona Elza e Quadra José 

Chaves, passando por cima da opinião das pessoas.  Ele disse ainda, que convidou a Diretora, para a 

Tribuna Livre, que encaminhou ofício para comparecer, mas não apareceu, e vai tirar essa história a 

limpo, pois este assunto é sério, e não está de brincadeira nesta Casa. O edil espera que, até o fim do 

mandato, este Poder possa aprovar o Projeto homenageando o senhor  Bem criado, que muito 

contribuiu para o bairro Vaquejada, onde a escola está localizada.  Continuando, o edil falou sobre a 

situação das casas do Conjunto Marcelo Déda, e destacou que a maioria das residências tiveram a 

fiação saqueada, por vândalos e apresentam problemas no piso e rachaduras nas paredes e afirmou 

ainda, que recentemente apresentou um Requerimento solicitando a Presença do Presidente da 

Associação responsável pelo empreendimento, para que ele esclareça o que será feito, para sanar 

estes problemas.  Por meio de aparte, o senhor vereador Gilson Santos do Rosário comentou que, é 

importante que os proprietários dos imóveis dirigissem à Caixa Econômica, para buscar esses 

esclarecimentos, pois é a instituição responsável por contratar a construtora, e que pode agir de forma 

mais rápida, para a solução deste problema. Continuando, o senhor José Alessandro comentou que, 

ainda não compreendeu como a equipe de fiscalização da Caixa permitiu que as casas fossem 

entregues da forma que estão, e infelizmente as pessoas tiveram que aceitar, para que não demorasse 

muito mais tempo a serem entregues. O parlamentar  chamou a atenção para a desorganização do 

evento de entrega das casas, em um local pequeno, com muita aglomeração, e ainda com pouca 

orientação por parte dos funcionários da caixa, que não informaram que, um dos documentos que 

estavam assinando havia a opção de assinalar que a casa não estava em condições de moradia, e que a 

construtora deveria fazer a manutenção, e muitas pessoas não assinaram, porque não sabiam. Por 

outro lado, o edil falou sobre a Praça da Juventude, que está com pouquíssima iluminação e limpeza, 

e as pessoas utilizam muito aquele espaço, mas não tem o cuidado de levar o seu lixo, ou até mesmo 
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de colocar numa lixeira próxima. Na ocasião, parabenizou os servidores contratados que realizam o 

seu trabalho de forma correta como senhor Maury, e lamentou que, infelizmente o município tem 

funcionários, que passaram os quatro anos recebendo salários, sem trabalhar um dia sequer, e já 

pensou em denunciá-los ao Ministério Público, mas se a comunidade sabe que isso acontece e aceita 

não há o que fazer, para solucionar essa situação. E, por não haver outros edis para se manifestarem 

no Grande Expediente, deu-se início à Ordem do Dia. Na Ordem do Dia, o Requerimento 022/2020- 

Convida o senhor José Araújo Souza Irmão (Dinda), Presidente da Associação Comunitária 

Sebastião da Fonseca Dória, a comparecer em uma das Sessões Ordinárias deste Poder Legislativo, 

em data a combinar, com a finalidade de falar a respeito da entrega e possíveis reparos nas casas do 

Conjunto Habitacional Governador Marcelo Déda foi submetido em discussão, na qual o senhor 

vereador Edson de Jesus Reis Santos destacou, que é importante que, no dia da vinda do Presidente 

da Associação, que também seja convidado o Secretário Municipal de Obras e algum representante 

da Caixa Econômica, haja vista que esses empreendimentos são financiados e fiscalizados pela 

instituição. Ele relatou que, as casas não têm abastecimento de água, entre outros problemas, portanto 

é necessário que, os órgãos responsáveis esclareçam como esses problemas serão resolvidos.  O 

senhor Presidente concordou com o colega Didiu, e destacou que, o Poder Executivo também tem 

responsabilidade sobre a construção do empreendimento, pois fiscaliza as obras, e, se havia 

problemas nas casas, não deveria ter liberado o alvará desses imóveis. Em seguida, o Requerimento 

022/2020 foi colocado em discussão, obtendo como resultado: APROVAÇÃO POR 

UNANIMIDADE EM ÚNICA VOTAÇÃO. E, por não haver matérias para serem discutidas ou 

votadas na Ordem do Dia, deu-se início às Considerações Finais. Nas Considerações Finais, o 

senhor Gilson Santos do Rosário parabenizou os jovens que estão no Plenário, por estarem 

defendendo seus ideais, e pediu que eles comparecessem a esta Casa, independente de quem esteja no 

Poder Legislativo, e destacou que, a força que o povo possui é tão grande, que o autor da proposição 

já retirou da Pauta. Ele disse ainda, que os vereadores que se encontram nesta Casa são 

representantes do povo, e precisam trabalhar para o povo. Ele destacou que, o nome sugerido pela 

comunidade para denominar a Escola Municipal Antônio Carlos Valadares é muito merecedor, pois 

“Bem Criado” contribuiu muito para o bairro Vaquejada. Ele disse ainda, que espera que o município 

não permita que a área destinada para a construção de uma praça próxima ao Conjunto João Leal de 

Araújo, seja utilizada por particulares, e orientou as pessoas da comunidade a buscarem o apoio na 

Câmara de Vereadores, para não deixar que isso ocorra. O edil chamou a atenção para o aumento do 

número de casos de Covid-19, que está aumentando cada vez mais, e as pessoas estão relaxando as 

medidas de prevenção e proteção, e ele relembrou que todos estão sujeitos ao vírus, e precisamos nos 

cuidar e cuidar do próximo. A seguir, o senhor vereador Pedro de Jesus Santos comentou que, os 

estudantes estão de parabéns por estarem representando as suas ideias, que lutam pela transformação 

da sociedade em algo melhor, porque acreditam que são capazes através da educação. Ele afirmou 

que, foi o único entre os doze irmãos, que conseguiu ter uma formação de nível superior, e destacou 

que foi a sua crença de  que poderia ter uma vida melhor, que o motivou a continuar e seguir em 

frente. Ele comentou que, alguns candidatos a vereador se comprometeram com os estudantes e com 

questões educacionais, e relembrou que no seu mandato, apresentou Projeto de Lei, que torna 

obrigatório o acompanhamento psicológico dos alunos nas escolas, e a partir do próximo ano, exigirá 
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que o Prefeito cumpra essa lei, que é de extrema importância.  O edil refletiu que, infelizmente a 

pandemia tem prejudicado muitos estudantes que não tiveram como acompanhar as aulas e atividades 

que foram propostas, além da desmotivação natural daqueles que não têm condições de acesso a 

internet ou aos aparelhos necessários para assistir as aulas, e destacou que apesar dos apelos feitos 

nesta Casa, infelizmente a falta de atitude dos nossos governantes prejudica ainda mais os estudantes, 

que estão sendo esquecidos, e afirmou que, os agentes políticos precisam se manifestar e continuar 

buscando formas de tornar o ensino acessível a todos os alunos, concluiu o edil.  Depois, o senhor 

vereador José Alessandro Santana Farias agradeceu a presença dos representantes da União 

Nacional dos Estudantes Secundaristas de Poço Verde, e destacou a importância da presença deles 

neste ato, onde estão podendo ser ouvidos pela sociedade. O edil comentou que, talvez as coisas não 

sejam melhores, porque, infelizmente algumas pessoas não são compromissadas, e destacou que era 

um compromisso da Professora Sandra estar presente nesta Casa nesta noite, independente do Projeto 

ter sido retirado da Pauta. Ele agradeceu ao Secretário Municipal de Educação, professor Mário 

Almeida, que também apoiou a causa dos estudantes, demonstrando que, apesar de estar ao lado do 

Prefeito não precisa apoiar todas as suas decisões.  Na ocasião, o edil parabenizou o senhor Roberto 

Barracão, pela sua passagem natalícia, desejou muita saúde e, espera que daqui há quatro anos ele 

possa ser eleito Prefeito de Poço Verde, pois sabe que ele é um homem honesto  e comprometido 

com o que faz, e disse que o apoiará na próxima eleição, pois acredita que ele pode ser o Prefeito que 

a cidade precisa. O parlamentar pediu que, a comunidade se mobilize e não deixe que pessoas se 

apossem daquele espaço que existe entre os conjuntos João Leal de Araújo, Françual e da 

comunidade da Vila, pois o terreno é do Município, e poderá ser utilizados para a construção de 

Praça ou área de lazer, para a comunidade. E concluiu dizendo que, ficou triste e destacou que o povo 

perdeu muito, com a derrota da vereadora Damares Vieira Cavalcanti, que sempre trabalhou e 

ajudou as pessoas, e certamente Deus está preparando algo muito melhor para ela. 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 oito de dezembro, 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, três de dezembro de 2020. 
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