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Ata da Oitava Sessão Extraordinária do ano de dois mil e dezenove, realizada em trinta de maio, 

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 Souza (Vice-Presidente), Edson de Jesus Reis Santos (Primeiro 

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

Damares Vieira Cavalcanti, Emílio de Jesus Souza, Gileno Santana Alves, Gilson Santos do 

Rosário, Josefa Délia Félix dos Reis e Pedro de Jesus Santos. A seguir, procedeu-se a dispensa 

da leitura das Atas das Sessões anteriores. E, por não haver oradores para se manifestar no Grande 

Expediente, deu-se início a Ordem do dia. Na Ordem do Dia, foi submetido em votação o Projeto 

de Lei 976/2019 - Autoriza a doação de bem imóvel público dominical, pelo Poder Público 

Municipal e dá outras providências, obtendo como resultado: APROVAÇÃO POR 

UNANIMIDADE EM TERCEIRA VOTAÇÃO E REDAÇÃO FINAL. E, por não haver 

outras matérias para a Ordem do Dia, teve início as Considerações Finais. Nas Considerações 

Finais, o senhor vereador Gilson Rosário iniciou saudando aos vereadores e todos que estão 

acompanhando a Sessão e parabenizou todos os estudantes do país que foram as ruas lutar pelos 

seus direitos para reivindicar os cortes na educação pelo Governo Federal. O parlamentar falou 

sobre a enquete que foi comentada na última Sessão, e disse que às pessoas falaram que os 

vereadores precisam trabalhar mais e pediu para que façam avaliação de todos os vereadores e no 

período do pleito analisem quem merece o voto. Declarou que em nenhum momento sentiu 

incomodado, e disse que continuará fazendo seu trabalho para melhoria do povo poçoverdense. 

Comentou que alguns moradores do Distrito São José viria para Sessão preocupados com a 

situação da barragem devido o comentário de um funcionário da Prefeitura sobre o esvaziamento 

da barragem. O orador disse que viu nas redes sociais que o Presidente Bolsonaro de aliou ao 

Governo dos Estados Unidos e afirmou que espera que o governo brasileiro procure ser 

independente para poder comercializar com outros países e ajudar o crescimento do país. O edil 

destacou o trabalho dos vereadores que às vezes não é entendido pela população e citou o projeto 

votado para investimento na educação do município. Depois, o senhor vereador Amaury Batista 

questionou se tem limite para conceder o Título de Cidadão Poçoverdense. O senhor Presidente 

Alexandre Dias explicou que é ilimitado, e esclareceu que cada homenagem tem suas próprias 

regras que regulamentam a concessão, a exemplo do  Empreendedor Municipal Juca Santana, que  

tem como limite quatro homenageados por ano. Por conseguinte, o senhor vereador Léo de 

Fonsinho comentou a fala  do vereador Gilson Rosário a respeito dos membros desta Casa e 

declarou ficar triste com pessoas que fazem críticas destrutivas aos vereadores. Parabenizou o 

trabalho do colega vereador Raimundinho da Kombi na sua comunidade Rio Real e finalizou sua 

participação nas Considerações Finais ao afirmar e que os benefícios para a comunidade perpassa 

pelas decisões dessa Casa e pediu para os edis serem mais responsáveis. A seguir, o senhor 

vereador Edson Didiu explanou as Indicações e solicitou aos titulares das pastas que possam 

atender as solicitações formuladas. Disse que cada um estar trabalhando e que o pleito no próximo 

ano todos têm a certeza que serão eleitos ou não, e disse que os vereadores sofrem ataques porque 

desempenham um bom trabalho. Em seguida, o senhor vereador Pedro de Jesus Santos 

solidarizou-se com o Presidente da Casa e afirmou que sabe o bônus e o ônus de representar uma 
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instituição e reportou a fala do Presidente na última Sessão sobre o pronunciamento na rádio local 

a respeito da enquete e destacou que não quis desqualificar a pesquisa, e comentou a nota que saiu 

e declarou que também não desqualifica e destacou que recaiu sobre a responsabilidade do 

Presidente fazer a defesa da instituição e argumentou que talvez a nota foi emitida pela falta de 

intepretação da fala. O edil explicou que muitas pessoas entendem e acredita que nenhum vereador 

será reeleito, e afirmou que não estar preocupado com essa questão. Comentou que alguns dizem 

que o vereador não trabalha e enfatizou o orador que sabe o trabalho que exerce. Depois, o senhor 

vereador Gilson Rosário respondeu ao questionamento de internauta sobre a ambulância do 

povoado Lagoa do Junco e declarou que fez o papel de solicitar a ambulância para o povoado e 

cabe ao Prefeito enviá-la. 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 

próximo dia quatro de junho de dois mil e dezenove, no horário regimental, realizarem a próxima 

Sessão Ordinária, e para constar eu, vereador Edson de Jesus Reis Santos, lavrei a presente Ata e 

abaixo subscrevo. 

Plenário da Câmara Municipal de Poço Verde, trinta de maio de 2019.  
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