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Ata da Septuagésima Sessão Ordinária do ano de dois mil e dezenove, realizada em vinte e oito de 

novembro, 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), 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 Josefa 

Délia Félix dos Reis A seguir, procedeu-se a dispensa da leitura da Ata da Sessão anterior. Em 

seguida foi apresentada a seguinte proposição: Moção de Congratulação 039/2019 - 

Congratulações a todos que fazem a Loja Lara Variedades em Poço Verde, pelo compromisso e 

dedicação no desenvolvimento de suas atividades, de autoria do senhor Presidente Alexandre 

Almeida Dias. No Grande Expediente, a aluna do 5º ano do Ensino Fundamental, da Escola 

Municipal Hildete Falcão Batista, Ana Cláudia leu carta elaborada pelos alunos, falando a respeito 

da desigualdade social do município. Na carta, os alunos afirmam que a desigualdade está muito 

presente no nosso meio, e é mais vista e percebida pelos cidadãos, que residem em alguns bairros 

periféricos e comunidades distantes da sede do nosso município.  Os alunos elencaram diversos 

problemas, entre eles: falta pavimentação de ruas, faltam de rede de esgotamento sanitário, coleta 

de lixo,  iluminação elétrica precária e abastecimento de água irregular. Eles expuseram que é difícil 

conviver com a falta desses serviços todos os dias, e muitas pessoas adoecem com o mau cheiro dos 

esgotos que ficam a céu aberto.  Ressaltaram ainda, a falta de estrutura das escolas, que não 

atendem de forma adequada os alunos, e exemplificou com a unidade que estudam, que não 

comporta todos os alunos, e precisam utilizar salas de outros prédios.  Os discentes cobraram mais 

médicos e mais investimento na área da saúde, para não ter que ir para outras cidades em busca 

desse direito. Os estudantes também na oportunidade apresentaram sugestões e ideias para 

solucionar os problemas da cidade: disponibilização de cursos para os jovens, abertura de vagas 

para atender a demanda de pacientes que existem em nossa cidade, ampliação da oferta de cursos 

profissionalizantes para a população, inclusive incluir todos os bairros nos eventos realizados. Por 

fim, pediram que os vereadores buscassem resolver com atenção e carinho, os problemas elencados.  

Depois, a professora Elizania Matos de Souza falou que, a carta foi elaborada em decorrência do 

tema que está sendo abordado na disciplina de Geografia, que é a melhoria nas condições de vida a 

nível regional e nacional, mas não havia municipal, então, os alunos sugeriram fazer uma carta para 

apresentar aos vereadores, e aguardam ansiosos por uma resposta dos edis. Ela indagou ainda, se já 

existe algum projeto que contemple o que eles pediram. A professora Elizania Matos disse ainda, 

que durante o processo de elaboração da carta, os alunos fizeram vários questionamentos e relatos 

emocionados, sobre a diferença do tratamento que as pessoas que residem em bairros periféricos 

recebem em relação aos que moram no centro da cidade. Ela relatou as dificuldades que ela e seus 

alunos enfrentam na escola, pois estão numa sala anexa, e destacou que não têm uma estrutura 

adequada, as crianças não têm o respeito que merecem, até mesmo para atravessar a rua, por onde 

passam correm o risco de serem atropelados, pois os condutores de veículos não respeitam a faixa 

de pedestre, que liga os prédios. Por conseguinte, a senhora vereadora Josefa Délia parabenizou a 

professora e os alunos pela iniciativa, e refletiu que infelizmente seja necessário que, crianças 
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venham a esta Casa para tentar demonstrar a realidade para os políticos. A edil explicou que, os 

vereadores não podem apresentar Projetos de Lei que onerem o município, mas têm realizado 

cobranças diariamente nesta Casa, sobre a situação do Conjunto Françual. A senhora vereadora 

Josefa Délia comentou que, os vereadores têm feito diversas solicitações ao Prefeito, através de 

Indicações, vídeos e Requerimentos, mas infelizmente nesta gestão, não estão sendo nem recebidos 

pelo Prefeito. Ela disse ainda, que os vereadores podem fazer uma comitiva, solicitando ao Prefeito 

que, construa novas salas na Escola Municipal Hildete Falcão Batista, e afirmou que, vai lutar para 

que seja atendida essa solicitação, e caso não seja, vai convocar a comunidade para cobrar as 

devidas providências junto ao Ministério Público.  Por conseguinte, a senhora vereadora Damares 

Vieira Cavalcanti parabenizou os alunos que vieram a esta Casa, e destacou que, os vereadores 

cobram providências, em especial a senhora vereadora Délia sempre tem feito solicitações para o 

bairro Xique-Xique, entre outros. A edil comentou que, infelizmente existe desigualdade social, e 

de fato sofrem muito com a falta dos serviços públicos, no entanto, os vereadores farão a parte 

deles, continuando cobrar as providências para que os problemas da comunidade sejam resolvidas. 

Na oportunidade, a edil parabenizou a professora  Elizania Matos pela iniciativa, e destacou que ela 

é uma guerreira, que luta com muita dedicação pela educação. Continuando, o Grande Expediente, 

o senhor vereador Gilson do Rosário ressaltou que, os vereadores não podem criar despesas para o 

município, por outro lado, ele pediu uma cópia da carta, para encaminhar ao Deputado Joao Daniel, 

para que ele possa encaminhar Emendas, para que essas solicitações dos alunos sejam atendidas. O 

edil disse ainda, que os alunos tiveram uma ótima iniciativa, e destacou que eles poderão ser os 

políticos do futuro. Na oportunidade, se colocou à disposição da comunidade, para cobrar as 

solicitações que eles expuseram nesta noite. Por outro lado, o senhor vereador Gilson comentou 

que, infelizmente os Prefeitos que passam pela gestão do município, não têm a preocupação de 

exigir que, as construtoras façam a rede de esgotamento sanitário dos conjuntos habitacionais, a 

exemplo do Conjunto Françual, e lamentavelmente a situação fica cada vez pior a cada ano.  O edil 

disse ainda, que os dejetos que saem dos esgotos devem ser tratados antes de serem lançados no rio, 

para que não polua o meio ambiente.   O parlamentar declarou se preocupar também com o meio 

ambiente, e destacou que o esgotamento sanitário do município deve tratar seus dejetos, e não 

deixar que a água poluída seja despejada no rio sem qualquer tratamento.  Ele disse ainda, que o 

município não tem condições de fazer obras dessa magnitude, nem o governo do estado está 

conseguindo arcar com seus compromissos. E, destacou a importância dos jovens estarem atentos, e 

perceberem qual o verdadeiro trabalho dos vereadores, dentro e fora do parlamento, e pediu que as 

pessoas continuassem frequentando as Sessões, e quando for necessário utilizem a Tribuna Livre, 

pois a Câmara está de portas abertas para receber a comunidade poçoverdense. Depois, ele 

lamentou que, o Presidente da Casa não tenha convidado o Prefeito Municipal, para participar da 

solenidade de entrega de Títulos de Cidadãos Poçoverdenses, e destacou que é obrigação da Casa, 

convidar o Chefe do Executivo, pois ele representa um Poder constituído, assim como o Presidente 

da Câmara representa o Poder Legislativo, e ambos devem se respeitar, mesmo que haja diferenças 

políticas entre as partes. O edil pediu ainda, que as pessoas da comunidade tragam suas solicitações, 

para que sejam encaminhadas ao Poder Executivo, para que as transforme em políticas públicas. Na 

ocasião, o edil comentou que, o Deputado Federal João Daniel já encaminhou diversas Emendas 
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para o município, a exemplo de duas ambulâncias, além de recursos para pavimentação de ruas e 

construção de praças, e ainda este ano, será realizada a pavimentação de ruas no povoado 

Tabuleirinho, através de recursos da Codevasf. Ele disse ainda, que o município também receberá 

trator e implementos agrícolas, que beneficiarão as comunidades rurais. Continuando, ele falou 

também que, pelo que já viu em outras cidades, a questão do esgotamento do Conjunto Françual 

requer um grande volume de recursos, haja vista que não basta apenas colocar manilhas, mas 

também fazer uma unidade tratamento dos dejetos, e destacou que infelizmente no momento o 

município não tem condições financeiras de fazer tal obra. Depois, o senhor vereador José 

Alessandro Santana Farias parabenizou os alunos da Escola Municipal Hildete Falcão Batista. Ele 

disse que, falou que a sua mãe lecionava na referida escola, e há mais de vinte anos existia um 

parquinho, que funciona até hoje, e destacou a importância do Poder Executivo utilizar os recursos 

com responsabilidade, adquirindo produtos e serviços com qualidade. O edil comentou que, na 

contramão disso, a Creche localizada no Distrito de São José, bem como na Escola Municipal Dona 

Caçula Valadares, que foram reformadas há pouco mais de três anos, e já precisam de novos 

reparos, evidenciando assim o desvio, pois utilizaram material de má qualidade, como também 

péssimo serviço realizado. O edil comentou que, o município já encaminhou a engenheira da 

Prefeitura, para realizar a medição três vezes, apenas este ano, mas até agora nada foi feito na escola 

que ele trabalha, apesar dos anseios da comunidade escolar. Ele comentou que, a escola pode arcar 

com parte dos recursos para a construção de salas de aula, mas o município também tem que dar a 

sua contrapartida, para que a obra seja realizada. Na ocasião, o orador comentou que, a Escola 

Hildete Falcão é bem centralizada, e pode receber alunos de diversos bairros do município, mas 

precisa de investimento, na sua infraestrutura, como a ampliação do número de salas de aula. O edil 

lamentou a situação do Conjunto Françual e, afirmou que apesar das promessas feitas pelo Prefeito 

e pelo Secretário Municipal de Obras, infelizmente foi feito apenas um canal na própria rua, para o 

esgoto ser escoado direto para um poço, onde fica depositado, sem qualquer tratamento. Ele 

comentou também, que algumas pessoas tentam enganar a sociedade, colocando imagens nas redes 

sociais de que Poço Verde está linda e maravilhosa, o que não é verdade. Ele refletiu que, o nosso 

povo merece uma cidade bonita e limpa. E, falou sobre as recém-inaugurações realizadas pelo 

município, a exemplo da academia da saúde e da quadra poliesportiva.  Por meio de aparte, a 

senhora vereadora Délia Félix disse que, não foi convidada para a inauguração da academia, e 

indagou se é verdade que não existe nenhum equipamento na academia e que só tem o prédio? 

Continuando, o senhor vereador José Alessandro afirmou que, os vereadores são representantes do 

povo, e não tem sido respeitados pelo Poder Executivo, e relembrou que o Prefeito não pode fazer 

nada, sem que tenha a aprovação da Casa Legislativa, que tem que agir com responsabilidade, 

independente de ser aliada ou não do Prefeito. Ele disse ainda, que sobre a pergunta da senhora  

vereadora Délia Félix, afirmou que, viu no local apenas umas bolas de fisioterapia, que ele acredita 

que pertencem ao hospital e só levaram para tirar fotos, e destacou que, espera que hajam 

profissionais para atender a população.  Ele comentou que, no dia da inauguração da quadra, que foi 

feita ao meio dia do dia 25, às 10 horas as máquinas ainda estavam limpando o local, e destacou que 

a sujeira ficou acumulada, o que pode ser constatado in loco. O edil parabenizou os professores que 

participaram do torneio, e fizeram grandes partidas, por respeito aos seus alunos, pois não teve 
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planejamento do Poder Executivo. O edil afirmou que, a Gestão Municipal é irresponsável e 

despreparada, pois encaminhou a esta Casa, a Lei Orçamentária para 2020, com previsão total de 

R$ 55 milhões de reais, e lamentavelmente diminuiu o repasse para a educação, em relação a 2019. 

Por conseguinte, o senhor Presidente falou que o discurso das crianças o impressionou muito, e 

chamou a atenção para a desenvoltura da aluna que fez a leitura da carta, demonstrando que a escola 

pública tem alunos dedicados, e que a educação funciona. O edil disse ainda, que percebeu a 

dedicação da professora, que de fato ama a profissão que atua.  Na oportunidade, o edil falou sobre 

as solicitações das crianças, que não pensaram apenas nelas, mas em toda a escola, pois pediram 

benfeitorias para o prédio, como também para a comunidade na qual  residem. O parlamentar 

também parabenizou os pais dos alunos, por estarem acompanhando seus filhos.  Ele disse ainda, 

que o conhecido Conjunto Françual, apesar de ser antigo, não tinha qualquer documentação que o 

denominasse, e ele apresentou um Projeto de Lei nesta legislatura, denominando o conjunto e as 

ruas existentes nele, e estas foram encaminhadas, para os órgãos competentes para que as pessoas 

tenham seus direitos garantidos. Ele parabenizou a professora Elizania Matos e seus alunos, pela 

iniciativa e por vir conhecer o trabalho dos vereadores. O edil comentou que, uma empresária está 

construindo um espaço social, de cultura e lazer no bairro Xique-Xique, para atender a comunidade, 

e destacou que, é importante a iniciativa privada também dar a sua contribuição para a cidade. Ele 

comentou que, recentemente apresentou Indicação ao Poder Executivo, para que  possa fazer 

parceria com os comerciantes, para a colocação de lixeiras nas praças, como é feita em várias 

cidades Brasil a fora. Ele disse ainda, que pediu a colocação de faixa de pedestre, nas proximidades 

da Indústria Dakota, bem como a construção de ponto de ônibus em frente ao Conjunto Silvino 

Augusto e na comunidade de São José. O edil afirmou que, o tema trazido pelas crianças, em 

relação à desigualdade é muito amplo, e destacou a importância de trazer essa discussão para a 

Câmara.  Por meio de aparte, o senhor vereador José Alessandro comentou que, a escola do 

povoado Saco do Camisa, realizou um projeto na gestão passada, que tratava sobe do meio 

ambiente, e a partir dele, a coleta de lixo na localidade começou a ser realizada, pois antes o lixo era 

queimado. Continuando, o senhor Presidente comentou que, todos os vereadores estão preocupados 

com o bem estar dos munícipes, e cada um tem uma área a qual se dedica mais. Ele destacou que, já 

fez diversas solicitações e vídeos das irregularidades e do descaso do Poder Executivo. Por fim, o 

edil leu a Moção de Congratulação ao senhor Marcelo Ferreira Rosário e a senhora Sônia dos 

Santos Oliveira, da Loja Lara Variedades pelos oito anos, de atuação nesta cidade, desenvolvendo 

um excelente trabalho voltado para a venda de variados produtos. Na oportunidade, o senhor 

Presidente entregou a Moção ao senhor Marcelo, que agradeceu ao Presidente Alexandre, pela 

homenagem e parabenizou os alunos da escola Hildete Falcão e a professora Elizania Matos pela 

iniciativa.  Depois, o senhor Presidente comentou que, recentemente visitou a creche do distrito São 

José, e percebeu que o prédio precisa de reformas, pois apresenta diversas rachaduras nas paredes, 

expondo as crianças ao risco. Ele destacou que, já entrou em contato com o Secretário Municipal de 

Educação, que já tem conhecimento do caso, e vai tomar as providências cabíveis. E, por não haver 

oradores inscritos para o Grande Expediente, ou matérias para serem discutidas ou votadas na 

Ordem do Dia, deu-se inicio às Considerações Finais.  
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Nas Considerações Finais, o senhor vereador Edson de Jesus Reis Santos parabenizou os 

estudantes, que vieram a esta Casa e refletiu que, infelizmente a desigualdade social sempre existirá 

na sociedade, e o que os agentes públicos têm que fazer é tentar levantar a autoestima das pessoas, 

para que elas não se sintam discriminadas e menosprezadas. Ele disse ainda, que o Brasil está 

mudando, e que o atual Ministro da Economia vem trazendo projetos que, levantarão os índices de 

emprego e renda, para que as pessoas possam ter a sua subsistência e dignidade. Ele disse ainda, 

que, apesar de não ter votado no atual Prefeito, não torce para que o Governo dele dê errado, mas 

vem trazendo sugestões, nesta Casa para que o Governo Municipal melhore a qualidade de vida do 

nosso povo. O edil relembrou que, o Brasil passou por um período muito ruim de governo, pois 

existiram diversos projetos habitacionais, mas as coisas foram feitas com má fé e de forma 

irresponsável, haja vista que empresas foram abertas, por pessoas que nada entendiam de 

construção civil, apenas para pegar os projetos do governo, que não fiscalizava nada. E mais, disse 

que a distribuição das casas foi mal feita, pois teve pessoas que colocaram imóveis em nomes de 

laranjas, enquanto muitas pessoas necessitadas não receberam. Ele afirmou que, ficou muito feliz 

com a presença das crianças nesta Sessão, e declarou acreditar que dias melhores virão, haja vista 

que as pessoas estão sendo cada vez mais conscientes de seus direitos e deveres. Por conseguinte, o 

senhor vereador José Alessandro comentou que, não acredita que houve equívoco, em não ter 

convidando o Prefeito para a Sessão Solene de 26 de novembro, e destacou que, no início da gestão 

a câmara era convidada para todas as inaugurações da gestão municipal, mas atualmente nenhum 

vereador tem sido convidado, mas ele faz questão de aparecer, pois é um legítimo representante do 

povo.  Ele disse ainda que, a quadra poliesportiva recém-inaugurada não é cercada, e soube que essa 

estrutura tem que ser construída pelo município. Ele disse ainda, que a qualidade da merenda 

escolar tem sido baixa, pois o município não está dando a contrapartida, e os alimentos estão sendo 

adquiridos apenas com os recursos do Governo Federal, que são escassos. Ele falou também sobre 

as críticas que o senhor vereador Edson fez, aos projetos habitacionais do Governo passado, e 

destacou que é de conhecimento de todos, que muitos se aproveitaram destes projetos para fazer 

falcatruas, mas  o Governo Federal não tem como fiscalizar os municípios, e quem deveria estar 

observando essas mazelas era as própria população, mas infelizmente elas trocam as casas por 

votos. O edil disse ainda, que o atual Presidente da República tem retirado os direitos do povo, 

concluiu o orador. E, por não haver outros edis para se manifestarem nas Considerações Finais, o 

senhor Presidente declarou por encerrada a Sessão, ficando todos convocados para naquela noite do 

dia três de dezembro de dois mil e dezenove realizar a próxima Sessão Solene, às dezenove horas e 

trinta minutos, 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 oito de novembro de 2019. 
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Obs.: Continuação da Ata do dia 28.11.2019. 
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