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Ata da Sétima Sessão Ordinária do ano de dois mil e vinte, realizada em vinte e sete de fevereiro, 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 Sousa (Vice-Presidente), Damares Vieira Cavalcanti, Emílio de Jesus Souza, Gileno Santana 

Alves, Gilson Santos do Rosário, Josefa Délia Félix dos Reis e Pedro de Jesus Santos. Em seguida, 

foram apresentadas as seguintes proposições: Moção de Congratulação 005/2020 - Congratulações 

aos organizadores do Bloco Carnavalesco Pompeu, em virtude do brilhantismo do evento 

realizado no último dia 25 de fevereiro, de autoria do senhor vereador Gilson Santos do Rosário; 

Indicação 014/2020 – Ao Governo Municipal, sugerindo o que segue: 1.Providências emergenciais, junto a 

Secretaria Municipal de Obras e  Urbanismo, voltadas para a realização de estudo técnico para a solução 

dos alagamentos ocasionados pelas águas pluviais, na rede de esgoto das Ruas Paulo Santos e Antônio 

Dória; 2. Reparos na rede de esgoto, localizada ao lado do Clube de Mães (fechamento de buraco/risco de 

acidente iminente); 3.Providências emergenciais, junto aos órgãos competentes, voltadas para a realização 

de inspeção nas colunas de sustentação da Quadra Poliesportiva, do povoado Rio Real (fotos anexas), esta 

última de autoria do senhor vereador José Raimundo de Jesus Sousa. Em seguida, deu-se início ao 

Grande Expediente, no qual o senhor vereador Gilson Santos do Rosário congratulou os aniversariantes do 

último fim de semana, em especial ao seu filho Diego. Continuado, o edil falou sobre um assunto que tem 

tomado as redes sociais, a convocação da população para no próximo dia 15 de março tomar as 

instituições, e destacou que, não concorda com esta manifestação, haja vista que devemos respeitar os três 

poderes constituídos, pois são eles que mantêm a ordem no país. Disse ainda, que a seu ver, a melhor forma 

de não haver este descontentamento é a escolha de bons candidatos através do voto nas eleições. O 

parlamentar falou sobre as  chuvas dos últimos dias, e dos transtornos que elas causaram O edil afirmou 

que, as enchentes ocorridas são fruto de obras mal planejados, que foram aprovadas pela Prefeitura em 

gestões passadas, e que sempre trazem problema para a população. Ele lembrou também que o riacho do 

cabeça tem uma correnteza forte, e é importante que os vereadores observem o caminho que as águas 

percorrem, e que não aprovem projetos habitacionais nestes espaços, para que futuramente as pessoas não 

tenham problemas com enchentes. Ele comentou que, a Construtora J Filhos, responsável pelo 

empreendimento habitacional Silvino Augusto, que também teve problemas com a enchente, ressaltou que 

os proprietários das casas, podem procurar a Construtora, que vai dar toda a assistência necessária. Na 

oportunidade, o senhor vereador Gilson do Rosário justificou a Moção de sua autoria, parabenizando os 

organizadores do Bloco Pompeu, que foi um grande evento, e recomendou aos idealizadores, que recebam 

os patrocínios, de qualquer pessoa que queira ajudar, para que a cada ano, a festa seja mais fortalecida, mas 

não deixem que a política destrua esse brilhante evento, que traz alegria a nossa população, e sugeriu que 

fosse resguardado no calendário de eventos do município.  Por conseguinte, o senhor vereador José 

Alessandro Santana Farias parabenizou os organizadores do Bloco Pompeu e do Bloco da Naza pelo 

evento, falou sobre a origem do bloco, e da evolução que ele teve ao longo dos anos. No entanto, o senhor 

vereador José Alessandro chamou a atenção para a falta de limpeza das vias públicas após a realização de 

eventos, e destacou a existência de uma Lei Municipal, que obriga os organizadores a fazer a limpeza e 

instalação de banheiros químicos, e ressaltou que, a gestão municipal está sendo irresponsável e omissa, 

haja vista, que está permitindo que, os eventos sejam realizados, sem a devida estrutura, e os resíduos como 
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garrafas de vidro e produtos descartáveis são deixados nas ruas, sem qualquer importância. Ele afirmou 

que, tem sido cobrado por vários munícipes, que questionam porque os vereadores não estavam fazendo 

nada para resolver esse problema? Na oportunidade, o senhor vereador José Alessandro comentou que, 

alguns moradores sugeriram que fosse apresentado um projeto de lei, proibindo a venda de bebidas em 

garrafas de vidro em eventos públicos. O parlamentar sugeriu aos organizadores de eventos, que quando 

pedissem patrocínio, que pudesse ser também em forma de limpeza dos espaços, onde forem realizadas as 

festas. O edil afirmou que, o Poder Executivo tem a obrigação de fazer as leis serem cumpridas, pois 

percebe- se que o problema está se repetindo e não há qualquer solução. Não obstante, ele parabenizou os 

organizadores pelo evento e, destacou que o trio que fez a animação do Bloco Pompeu foi insuficiente, 

para a quantidade de pessoas que estavam no evento e, lamentou que, a festa tornou-se um evento político 

partidário, pois falava-se muito em política, assim como ocorreu na procissão do Padroeiro da cidade, sem 

qualquer respeito a festa religiosa. Depois, o edil falou que em breve ocorrerá o sorteio dos lotes do 

Conjunto Santo Antônio, haja vista que as pessoas pagaram o terreno, na esperança de receber uma casa, 

através do “Programa Minha Casa Minha Vida”, que infelizmente não se concretizou. Ele disse ainda, que 

as enchentes é um problema recorrente no município, assim como a situação da Avenida São José e, 

nenhum governo se preocupou com isto, e infelizmente o problema se agrava a cada dia, porque não houve 

um planejamento correto. O edil falou sobre a precariedade da iluminação pública em várias ruas do 

município, e da demora da realização de uma licitação, e pediu melhorias na iluminação da Rua José Josias 

de Santana.  Por conseguinte, o senhor vereador Pedro de Jesus Santos comentou que, é função do Poder 

legislativo fiscalizar, mas infelizmente essa função tem sido. feita em âmbito nacional e regional  com 

parcialidade, levando em consideração o partidarismo, e neste sentido o Partido dos Trabalhadores foi o 

mais penalizado, e apesar de no seu Governo ter  aparelhado o Estado, com diversas organizações de 

fiscalização é protagonista do maior escândalo de corrupção da história do Brasil, diante de tantas 

denúncias que foram veiculadas pela mídia nacional, no entanto, outros partidos foram cúmplices dessa 

corrupção, mas não tiveram as mesmas penalidades que o PT, e lamentavelmente a justiça não foi 

imparcial.  Ele relembrou que no início da gestão do atual Prefeito, quando os vereadores da oposição 

visitavam órgãos públicos municipais, parte da população que dava sustentação ao governo, criticava os 

edis, por estarem fiscalizando o município.  Ele fez uma análise do resultado das eleições municipais em 

2016, onde as pessoas pediram renovação e mudança no Poder Legislativo e Executivo, e de fato houve a 

mudança, já recentemente no âmbito nacional, a população resolveu modificar e elegeu mais de 50% de 

novos representantes para o Poder Legislativo e também mudou a Presidência da República, e muitos 

governadores, e há pouco mais de um ano, já existe um movimento querendo mais mudança, e indagou o 

que está ocorrendo? Destacou que é preciso dizer o que está errado, para que a mudança seja feira 

corretamente. Ele relembrou que a justiça eleitoral foi alterada em 2007, e o financiamento de campanha 

passou a ser público, para evitar a corrupção, e atualmente as pessoas querem que   seja alterada 

novamente, para privado? E ressaltou que, os ideais dos brasileiros estão muito confusos e voláteis. 

Segundo o senhor vereador Pedro, no governo do PT foram criados conselhos para fiscalizar os órgãos 

administrativos Municipais, infelizmente estes conselhos são compostos por membros aliados da 

administração, e muitas vezes não agem da forma correta, por que foi indicado pelo partido que domina a 

gestão daquele momento.   Ele comentou que, não acredita que as pessoas estejam preocupadas em votar 

apenas em políticos que tenham a ficha limpa, mas também utilizaram outros critérios para escolher seus 
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representantes, e ressaltou que a conduta dos políticos deve ser orientada e pautada de acordo com os 

interesses da população, e não pelo interesse do Prefeito Municipal, devem ainda estar convictos sobre seus 

posicionamentos, bem como de seus ideais político-partidários. E, por não haver outros oradores inscritos 

para o Grande Expediente, ou matérias para serem discutidas na Ordem do Dia, deu-se início às 

Considerações Finais. Nas Considerações Finais, o senhor vereador José Raimundo de Jesus Souza falou 

sobre a situação da estrutura metálica da cobertura da quadra do povoado Rio Real, que foram corroídas 

pela ferrugem e está solta, trazendo riscos a segurança das pessoas que utilizam aquele espaço.  Ele falou 

ainda sobre a situação da praça do Povoado, que está com o mato alto e totalmente abandonada pelo Poder 

público. Por outro lado, ele declarou que colocou uma emenda no valor de 80 mil no orçamento Municipal, 

para que o posto de saúde fosse reformado, mas até o presente nada foi feito.  Ele falou sobre as várias 

reclamações dos moradores das Rua Paulo Santos e Antônio Dória que sofrem quando as chuvas chegam, 

haja vista que a rua alaga e a água invade as residências das pessoas, o que está acusando transtornos 

financeiro e psicólogo a elas, haja vista que, não estão conseguindo dormir quando chove, temendo perder 

os móveis mais uma vez. Na oportunidade, ele falou sobre os problemas com o esgoto da Rua do Clube das 

Mães, que está muito crítica, causando consequências para seus moradores, haja vista que está entupido e 

transbordando na rua. Ele lamentou que, o Prefeito fez várias promessas para resolver a problemática do 

lixão do povoado Rio Real, mas até agora nada foi feito, e clamou ao Prefeito e ao Secretário Municipal de 

Obras, que fizessem algo, para solucionar este sério problema, pois estão colocando o lixo muito próximo 

ao poço artesiano que abastece a comunidade. Ele afirmou que, a caixa d’água que existia no poço foi 

retirada há mais de dois anos, e desde então não foi reinstalada. O senhor vereador Raimundo declarou 

que, a comunidade o cobra a todo momento, e destacou que tem feito o que está ao seu alcance, através da 

apresentação de Indicações, mas infelizmente não depende dele a solução destes problemas, no entanto, se 

for necessário se dirigirá até mesmo a Brasília, para trazer esses benefícios para a população. Depois, o 

senhor vereador José Alessandro comentou que, o Poder Executivo cometeu um crime ambiental, ao fazer 

uma vala, para enterrar o lixo da comunidade Rio Real, passível de uma ação do Ministério Público. Ele 

disse ainda, que de fato é uma obrigação dos vereadores fiscalizarem as obras e serviços do município, mas 

quando eles praticam essa função, lamentavelmente são duramente criticados e até mesmo xingados, por 

algumas pessoas que fazem parte da administração. Por conseguinte, o senhor vereador Pedro de Jesus 

falou sobre o período que os vereadores em exercício terão para a mudança de partido, que se inicia na 

primeira semana de março e se estende até o início de abril, e destacou que, pelas novas regras, os 

candidatos ao cargo de vereador terão que se filiar aos grupos ou coligações mais fortes, pois o coeficiente 

eleitoral de um partido que não tem coligações é maior que, os da coligação que tiverem vários partidos 

aglutinados, além de respeitar as condicionalidades das cotas. Por fim, ele parabenizou os organizadores 

dos Blocos Naza e Pompeu, pelo evento, que foi belíssimo, organizado e com muita segurança. 

Continuando, o senhor Presidente falou que, é muito triste e difícil a situação das pessoas que tiveram suas 

casas invadidas pelas aguas da chuva, e destacou que, cabe aos vereadores cobrarem ao Prefeito Municipal 

e ao Secretário Municipal de Obras, as providências cabíveis, no entanto ele ressaltou que, o secretário 

responsável pela pasta, além de ter competência também tem que ter autonomia para resolver os 

problemas, pelo menos as situações mais simples, como a limpeza de bueiros, por exemplo. Na ocasião o 

senhor vereador Alexandre disse que, as pessoas atingidas pela enchente, além do prejuízo material, 

também passaram por transtornos psicológicos e tiveram problemas de saúde, ao ver seus bens sendo 
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destruídos pela chuva, e pediu que, o Prefeito se sensibilizasse com essa situação, que vem se arrastando há 

vários anos, bem como a problemática dos cemitérios, entre outros sérios problemas que a cidade possui, 

pois, a população está cansada de projetos e promessas, que não se concretizam. 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 três de março de dois mil e vinte, 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, vinte e sete de fevereiro de 2020. 
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