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Ata da Trigésima Nona Sessão Ordinária do ano de dois mil e vinte, realizada em primeiro de setembro, 

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, Gilson Santos do Rosário e Pedro de Jesus Santos. A seguir foram apresentadas as seguintes 

proposições: Indicação 063/2020 - Ao Governo Municipal, solicitando o que segue: 1. Reitera a Indicação 

003/2020 que trata de providências junto a Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, voltadas para a 

melhoria da iluminação pública do Distrito São José, com a reposição de lâmpadas, de autoria do senhor 

vereador Pedro de Jesus Santos; Indicação 064/2020 - A Empresa DESO, sugerindo o que segue: 1. 

Reparos imediatos na caixa d’água da comunidade Barro, em virtude de haver constante derramamento de 

água, ocasionando além do desperdício, estrago na estrada vicinal da referida comunidade, de autoria do 

senhor vereador José Raimundo de Jesus Souza; Indicação 065/2020 - Ao Governo Municipal, propondo 

o que segue, conforme anseio da comunidade: 1. Reposição da tela de proteção, portões e trave da Quadra 

Poliesportiva da Praça da Juventude José Dener Souza Santos, localizada na sede desta municipalidade, de 

autoria do senhor vereador José Alessandro Santana Farias. No Grande Expediente, o senhor vereador 

José Alessandro Santana Farias parabenizou o seu afilhado Caio, pela passagem natalícia, desejando-lhes 

muitos anos de vida com saúde e paz. Na oportunidade, ele também parabenizou os profissionais de 

educação física, pelas comemorações relativas ao seu dia, e neste sentido falou sobre a situação das quadras 

poliesportivas deste município, em especial da Quadra Poliesportiva da Praça da Juventude José Dener 

Souza Santos. Indagou onde está a cobertura da quadra poliesportiva do Distrito de São José e a cobertura 

do antigo mercado da carne de Poço Verde? O edil comentou que, os materiais retirados desses espaços são 

de boa qualidade e poderiam ser reutilizados em outros prédios do município, que precisam de reformas. 

Ele questionou ainda, onde foram colocadas as grades da quadra de areia do Bairro Vaquejada, e destacou 

que o material poderia ser utilizado na quadra da Praça da Juventude, que está precisando de manutenção. 

Ele chamou a atenção para a situação dos portões da quadra de futevôlei, falta de pintura muros da quadra 

de areia, e do equívoco na pintura da pista de Skate, que possui figuras relacionadas ao futebol, o que 

demonstra, como o Prefeito é mal assessorado, e pediu que a pintura fosse corrigida.  Na ocasião, o edil 

refletiu sobre as ausências dos vereadores, quando o período eleitoral se aproxima, e indagou porque os 

vereadores faltosos sem justificativa não são penalizados? Ele afirmou que, os vereadores são pagos com 

recursos públicos, e devem cumprir as obrigações, para as quais foram eleitos, prestando serviço a 

população, bem como, participando das sessões às terças e quintas-feiras, como reza o Regimento Interno. 

O orador lamentou que, infelizmente, alguns políticos mancham a reputação de toda a classe política, 

quando compram os votos dos eleitores, e as pessoas que vendem seus votos, contribuem, para que os maus 

políticos ocupem os espaços daqueles que pensam na melhoria da qualidade de vida da população. Ele 

relembrou que, outrora apresentou Indicação, ao Secretário Municipal de Obras, solicitando que fosse 

realizada a abertura das ruas do Conjunto Arismar, destacou que, se o município não atender à solicitação 

da população, vai solicitar que o Ministério Público, tome as providências cabíveis. Continuando, o edil 

pediu que as pessoas tenham consciência e escolham seus candidatos com responsabilidade, para não sofrer 

nos próximos quatro anos. Ele chamou a atenção para a situação das estradas vicinais, e apesar dos colegas 
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terem dito que, algumas delas passaram por manutenção, como exemplo a do povoado Saco do Camisa, e 

salientou que em recente visita percebeu que o material que foi utilizado para tapar os buracos é 

inadequado, e a gestão está apenas enganando a população, enquanto a situação está agravando ainda mais, 

e finalizou dizendo que, continuará denunciando as mazelas do município, enquanto elas não forem 

resolvidas. E, por não haver outros oradores inscritos para o Grande Expediente, ou matérias para serem 

discutidas ou votadas na Ordem do Dia, deu-se início às Considerações Finais. Nas Considerações Finais, 

o senhor vereador Edson de Jesus Reis Santos falou sobre a visita que realizou ao escritório da ANATEL, 

na cidade de Aracaju, para protocolar a Indicação de sua autoria, solicitando providências em relação a 

qualidade do sinal da telefonia da operadora Vivo S.A que, haja vistas as frequentes reclamações dos seus 

usuários, pela péssima qualidade das chamadas e serviço de dados, oferecidos pela referida empresa aos 

seus clientes. O edil comentou que, também é uma função dos vereadores fiscalizar as empresas 

concessionárias que prestam serviços no município, e constatando as dificuldades que a população está 

enfrentando com essa operadora, e percebendo que a empresa estava dando pouca importância ao fato teve 

a iniciativa de levar as reclamações dos poçoverdenses à ANATEL. Na oportunidade, o edil apresentou 

uma Moção de Pesar, pelo falecimento do senhor Antônio José de Aquino, e desejou que Deus conforte 

todos os familiares e amigos, pois apesar de todos sabermos que um dia partirmos deste mundo, nunca 

estamos preparados para este momento. Depois, o senhor vereador Gilson Santos do Rosário saudou a 

todos com os cumprimentos do Deputado Federal João Daniel, que em breve visitará a cidade de Poço 

Verde. O edil disse ainda, que o agrupamento que faz parte, está sendo bem-sucedido, pois onde passa já 

tem feito mudança, e pediu que o Prefeito continue ouvindo o conselho dos vereadores, pois só tem a 

ganhar, pois muitas ideias trazidas para esta Casa são provenientes dos anseios da população, e a política 

que fazem é do bem-estar para o povo. Na oportunidade, o edil agradeceu a receptividade das pessoas que 

moram na região da Malhada Grande e Cova da Índia. Ele afirmou que, em breve se reunirá com o Senador 

Rogério Carvalho e com o ex-deputado André Moura. Depois, o senhor vereador José Alessandro Santana 

Farias falou que é interessante observar os discursos de alguns vereadores, que parecem ser vazios e 

evasivos, pois não podem falar muito, para não magoar os eleitores, que também votam no atual Prefeito. 

O edil afirmou que vai representar o povo, até o último dia de mandato, independente de qualquer coisa, e 

refletiu sobre as condições das pessoas que, passam por dificuldades na saúde, segurança, educação e 

relembrou os discursos que, foram feitos há quatro anos, e sobre as ações que estão sendo feitas 

recentemente. Será que se não houvesse a Pandemia, as recentes obras que estariam sendo feitas? Ele 

comentou que, soube que o Governo Municipal está fazendo uma rede de esgoto no Conjunto Acrísio 

Araújo Dória, e a comunidade denunciou-lhe, que estão sendo colocadas manilhas, e apenas uma caixa de 

esgoto, e acredita que se a tubulação entupir trará sérias dificuldades para aquela população. Ele comentou 

que, o Prefeito está fazendo as coisas sem planejamento, para tentar recuperar o tempo perdido, pois 

passaram-se mais de três anos, e nada foi feito. E sugeriu que os colegas possam fazer a fiscalização dessas 

obras, junto com ele, pois ele tem sido mal visto, por estar fazendo as cobranças. Em seguida, o senhor 

vereador Pedro de Jesus Santos comentou que, todos os candidatos estão em pré-campanha eleitoral, e 

recentemente um dos candidatos a Prefeito abdicou da sua candidatura, consolidando três Pré-candidatos a 

Prefeito. O edil afirmou que, a sua Pré-candidata a senhora Edna Dória é a primeira mulher que concorre 

ao cargo de Prefeita de Poço Verde.  E mais, comentou que a senhora Edna tem muita disposição e 

coragem e neste fim de semana visitou várias casas no distrito de São José, dialogando com as pessoas, se 
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apresentando como pré-candidata para a população, que tem sido muito receptiva, ao contrário dos boatos 

com informações desvinculadas que foram veiculados através das redes sociais.  Ele disse ainda, que este 

ano está sendo diferente, pois dois parlamentares estão organizando e apoiando um candidato, que 

disputará o pleito confrontando os dois grupos mais tradicionais da política de Poço Verde. O edil 

comentou que, se faz governo com capacidade e com assessoria, mas infelizmente existem pessoas que, 

não tem capacidade de fazer um bom trabalho, e se cerca de assessores delinquentes, para maquiar o que 

faz.  O edil comentou que, o grupo boca preta tem ao seu lado, um homem de coragem para fazer política, 

uma pessoa que cumpre aquilo que promete, e que o grupo abraçou como pré-candidato a vice-prefeito.  

Por conseguinte, o senhor vereador Amaury Batista Freire comentou que, o colega Pedro se empolgou no 

seu discurso, e relembrou que, o ex-Prefeito José Everaldo fez história no município e foi o maior Prefeito 

de todos os tempos, que desenvolveu a cidade, construiu estradas, escolas, concedeu empregos e também 

tem palavra, assim como ele, e um governo bom é aquele que trabalha, o que não é o caso do Governo da 

família Doria, que estava atolado em corrupção e acabou com o que tinha de bom no município. E mais, 

disse que o Governo está a todo vapor trabalhando, pois os recursos começaram a chegar, depois de um ano 

muito difícil que foi 2019, com as cobranças de dívidas de INSS e Receita Federal, e espera que o Prefeito 

faça muito mais, pois está incomodando a oposição, concluiu o edil. 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 setembro, 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, primeiro de setembro de 2020. 
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