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Ata da Sexagésima Nona Sessão Ordinária do ano de dois mil e vinte, realizada em quinze de 

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

presentes sob a Presidência Interina do senhor vereador José Raimundo de Jesus Souza os senhores 

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

Jesus Souza e Gilson Santos do Rosário. A seguir foi apresentada a seguinte proposição: Moção de 

Pesar 040/2020 - Em decorrência do falecimento do senhor Antônio de Jesus Nascimento, ocorrido em 

11 de dezembro de 2020.  No Grande Expediente, o senhor vereador José Alessandro Santana Farias 

falou sobre o falecimento do senhor Antônio de Jesus Nascimento, conhecido como “Toinho 

Mulatinho”, que era originário do povoado Saco do Camisa, e destacou que ele era um homem íntegro, 

simples, que educou e criou os filhos com muita dignidade. Ele comentou que ficou muito triste com o 

falecimento dele, mas espera que Deus conforte seus familiares e amigos. Continuando, ele falou sobre 

as dificuldades que os jovens têm enfrentando para ingressar no mercado de trabalho, e muitas vezes por 

não ter experiência ou pelas vagas estarem ocupadas por pessoas que já se aposentaram, mas que 

continuam trabalhando, ocupando possíveis vagas, e de certa forma prejudicando os jovens, e refletiu 

que isso não deveria acontecer, haja vista que, se a pessoa já pediu aposentadoria é sinal de que quer 

descansar. Na oportunidade, o edil comentou que, por motivos de força maior, não estava presente na 

sessão anterior, onde a jovem Larissa, representante da UMES utilizou-se da tribuna, para falar sobre 

entidade, e através do áudio percebeu a desenvoltura da jovem e a parabenizou pela habilidade na 

oratória.  Ele chamou a atenção para a queda de parte do muro do Estádio Camilão, e pediu que os 

responsáveis pelo local fizessem o conserto, para que as partidas de futebol retornassem a ser realizadas 

no local. O edil também externou a sua preocupação das autoridades com o aumento do número de 

casos de COVID-19, e destacou que, as medidas de contenção da doença poderão ser mais enérgicas. O 

orador recomendou que, as pessoas evitassem a realização de eventos, para não haver aglomerações, que 

os comerciantes continuem disponibilizando álcool em gel e as pessoas usando máscaras e se cuidando, 

para que a doença não se espalhe ainda mais. Ele comentou ainda que, tem sido muito criticado em 

relação às cobranças referente ao Conjunto Marcelo Déda, mas para ele, o que importa é fazer o 

verdadeiro papel de vereador, e gostaria que o Presidente da Associação responsável pelo Conjunto 

viesse a esta Casa, para esclarecer as dúvidas dos beneficiários, que infelizmente não têm ideia de quem 

vai resolver o problema das casas. O edil chamou a atenção mais uma vez, para o esvaziamento da 

Câmara, e destacou que alguns colegas que infelizmente não foram eleitos, e que não estão 

comparecendo a esta Casa, e ressaltou que os vereadores têm que ter responsabilidade com a 

comunidade, pois continuam no cargo até o dia 31 de dezembro e, lembrou que há Projetos de Lei nesta 

Casa, que precisam ser analisados pelas comissões, que não estão se reunindo as todas as terças-feiras, 

como reza o Regimento Interno. Ao que parece existe um acordo para que alguns projetos que estão em 

pauta, não sejam aprovados e, não pode culpar o Poder Executivo, pois esta matéria foi reencaminhada, 

para corrigir a redação, o Projeto encontra-se nesta Casa, mas ainda não foi sequer analisado, e destacou 

que estão acontecendo “negociatas”, e não acredita que os vereadores envolvidos estão com as mentes 

tranquilas durante os próximos quatro anos, ressaltou que não está triste por não ter sido eleito, mas tem 

a certeza que cumpriu o seu dever de defender a população durante todo o mandato. E, por não haver 

matérias para serem discutidas ou votadas na Ordem do Dia, deu-se início às Considerações Finais. Nas 
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Considerações Finais, o senhor vereador José Alessandro Santana Farias comentou que, apresentou 

um Projeto de Lei sugerindo o nome de “Antônio Ribeiro Sobrinho”, porque foi o nome escolhido pela 

comunidade escolar, e por ele ter sido um visionário que, amava vaquejada, que aliou o seu amor pelo 

esporte e a vontade de ver uma região do município crescer, investiu tempo e recursos financeiros no 

bairro, que é conhecido como Vaquejada, além de ter sido Vice-prefeito do município, e na 

reinauguração da Escola Municipal Antônio Carlos Valadares “Bem Criado” estava assumindo a função 

de Prefeito do município, portanto ao seu ver é merecedor desta justa homenagem. 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 dezembro, realizarem a próxima Sessão 

Ordinária, às dezenove horas, e para constar eu, vereador José Alessandro Santana Farias lavrei a 

presente Ata e abaixo subscrevo.  

Plenário da Câmara Municipal de Poço Verde, quinze de dezembro de 2020. 
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