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Ata da Nona Sessão Extraordinária do ano de dois mil e vinte, realizada em onze de agosto, às vinte 

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), Amaury Batista Freire, Emílio de 

Jesus Souza, Damares Vieira Cavalcanti, Gilson Santos do Rosário, Gileno Santana Alves e Pedro de 

Jesus Santos. E, por não haver oradores inscritos para o Grande Expediente, deu-se início à Ordem do Dia. 

Na Ordem do Dia   foram submetidos em discussão a Emenda Modificativa 001/2020 - Dá nova redação 

ao art. 15 do Projeto de Lei 997/2020 – LDO 2021. (Art. 15 - Ficam autorizados os Poderes Executivo e 

Legislativo, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações, a 

abrirem créditos adicionais suplementares até o limite de 40% (quarenta por cento) da despesa orçada, 

conforme art. 7º, Inciso I, da Lei Federal nº 4.320/64). Em seguida, as discussões foram suspensas, haja 

vista que a maioria dos membros da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização estavam ausentes. E, 

por não haver outras matérias para serem discutidas ou votadas na Ordem do Dia, deu-se início as 

Considerações Finais. Nas Considerações Finais, o senhor vereador Gilson Santos do Rosário agradeceu 

aos colegas vereadores, que votaram favoravelmente nos Projetos de Lei de sua autoria, pois 

compreenderam que são matérias que vão beneficiar a população.  Ele falou ainda, que em relação à 

educação, não acredita que este ano letivo vai ter algum aproveitamento, e tentar reiniciar as aulas de forma 

remota é tentar enganar a sociedade, pois boa parte dos alunos não têm acesso a computadores, tampouco 

internet em suas casas. Ele sugeriu que, os recursos da educação que não estão sendo utilizados deveriam 

ser revertidos para reestruturação das escolas, disponibilizando computadores e internet em toda a rede de 

ensino, para depois reiniciar às aulas.  Na oportunidade, o parlamentar falou sobre o Projeto de Lei, que 

dispõe sobre a doação de bem imóvel, para a cooperativa de reciclagem, e destacou que o Poder Executivo 

não tem interesse de doar esse bem, pois encaminhou uma matéria, sem as informações corretas, haja vista 

que, não há qualquer croqui, demonstrando a localização da área que será doada, ele disse também, que o 

Ministério Público cobrou ao Prefeito a celeridade no processo, mas o Prefeito responsabilizou a Câmara, 

por não ter aprovado a matéria ainda.  A seguir, o senhor vereador Gileno Santana Alves comentou que, 

ficou muito feliz quando viu a equipe da DESO, trabalhando para que seja realizado o abastecimento de 

água do povoado Tabuleirinho. E mais, comentou que, a associação existente no povoado Saco do Camisa 

está sendo presidida por uma pessoa que tem muita responsabilidade, e salientou que, infelizmente os seus 

antecessores por vinte anos nunca prestaram contas à sociedade, utilizaram tantas pessoas como laranjas, 

que recentemente tiveram dificuldades para encontrar uma pessoa que quisesse se responsabilizar pela 

entidade.  Ele disse ainda, que faz parte da associação apenas como um associado, e como tal tem direito de 

utilizar os equipamentos e implementos. E mais, disse que a associação está ativa, totalmente organizada, 

possui lavoura plantada, com previsão de colheita de duzentos sacos de milho, e, paga os impostos 

referentes às suas atividades corretamente. O orador também declarou que a associação  também conseguiu 

beneficiar cinquenta famílias, com casas populares, através do Programa Nacional de Habitação Rural. O 

edil comentou ainda, que o colega vereador Léo tem criticado muito as associações existentes no 

município, e concorda que as que tiverem irregularidades, que sejam investigadas, mas nem todas estão 

com essa mesma realidade. Ele disse ainda, que o já mencionado colega apoiou o grupo do ex-prefeito 

Thiago Dória e, trouxe para esta Casa a denúncia de que, na gestão havia uma quadrilha de ladrões, e não 
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pedirá desculpas pelo que disse, pois ele é seu inimigo. Depois, o senhor vereador Pedro de Jesus Santos 

reafirmou que, não defende a volta às aulas sem a vacinação da população e, as aulas remotas segregam os 

alunos, pois alguns não têm condições de acesso. Ele defende que, a Secretaria Municipal de Educação 

realize o planejamento, para que os alunos não percam completamente o ano letivo, e destacou que é 

responsabilidade da administração tomar essas decisões. O edil  comentou ainda, que lamentavelmente essa 

Sessão não pode ser transmitida por problemas técnicos, e destacou que os vereadores devem ser muito 

precisos e claros nos seus discursos, para não criar sensacionalismo perante a sociedade, pois o que é dito 

na Sessão, muitas vezes se torna vídeos virais nas redes sociais, e as pessoas cobram dos vereadores.  Ele 

disse ainda, que o período eleitoral iniciou oficialmente, e já solicitou o afastamento de suas atividades 

laborais, para se dedicar a campanha, para o cargo de vereador.  Por conseguinte, o senhor vereador José 

Alessandro Santana Farias comentou que, pela manhã ligou para o Prefeito Municipal para solicitar que, 

sejam encaminhados os Projetos de reajuste dos servidores públicos do município, e na ocasião o Prefeito 

afirmou que estava esperando o setor jurídico concluir a elaboração dos projetos, para encaminhá-los a esta 

Casa. Ele disse ainda, que não considera o vereador representante do povoado Saco do Camisa como seu 

inimigo, pois não quer o mal dele. O senhor vereador Gileno por sua vez, irritado com o discurso do colega 

José Alessandro, levantou-se, arremessou um objeto na bancada e se reportou  ao senhor José Alessandro, 

utilizando a expressão: “Você não vale nada”, e o chamou de “filho da puta”, e posteriormente saiu do 

Plenário. Continuando, o senhor vereador José Alessandro comentou que, na  Sessão seguinte elencará 

alguns pontos do plano de governo do atual Prefeito, que não foi cumprido. E, destacou que visitou o 

povoado Lagoa do Junco, para visitar as obras na comunidade, e concluiu dizendo que continuará fazendo 

o seu papel, independente das ameaças que, por ventura vier receber. 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 treze de agosto, 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, onze de agosto de 2020. 

 
Alexandre Almeida Dias/PSB 

Presidente 

 

 

Edson de Jesus Reis Santos/PSB 

Primeiro Secretário 

 

 

 José Alessandro Santana Farias/PT 

Segundo Secretário 

 

 

Amaury Batista Freire/PSD 

Vereador 

 

 

 

 

 

Damares Vieira Cavalcanti/PSD 

Vereadora 

 

 

Emílio de Jesus Souza/PSD 

Vereador 

 

 

Gilson Santos do Rosário/PT 

Vereador 

 

 

Gileno Santana Alves/PSD 

Vereador 

 

 

Pedro de Jesus Santos/PSB 

Vereador 


