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Ata da Quadragésima Segunda Sessão Ordinária do ano de dois mil e dezenove, realizada em 

vinte e dois de agosto, 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, 

houve a apresentação das seguintes proposições: Indicação 111/2019 - Ao senhor, Odiley Araújo 

Borges, Gerente da Unidade Operacional no Estado de Sergipe da ANATEL, solicitando o que 

segue: 1.Providências EMERGENCIAIS a respeito da constante ausência de sinal da operadora 

VIVO  no município de Poço Verde, tendo em vista que esse problema vem acontecendo de forma 

recorrente há alguns dias, causando sérios transtornos a toda comunidade local, de autoria do 

senhor vereador Edson de Jesus Freis Santos. No Grande Expediente, o senhor vereador José 

Alessandro Santana Farias comentou que, se reuniu com representantes do Projeto Água Doce, 

no povoado Saco do Camisa, e segundo as informações dos responsáveis, já dispõem do dinheiro 

para a construção de um novo dessalinizador na comunidade, mas ainda ocorrerão às licitações, e 

no próximo ano certamente esse projeto se realizará, e declarou o edil que a comunidade está 

muito feliz com a iminência de receberem água com qualidade.  Ele falou ainda, sobre a questão 

do sumiço da balança do povoado Rio Real, e destacou que, terça-feira é o dia de abatimento dos 

animais, para a venda no mercado do povoado Rio Real. E mais, afirmou que, as pessoas não 

entendem que o que é público é de todos, portanto todos têm que cuidar, para que todos tenham a 

oportunidade de utilizar. Ele comentou que, se até segunda a balança não aparecer,  encaminhará 

um documento ao Ministério Público, para que sejam tomadas as medidas cabíveis. Ele disse 

ainda, que não é porque a pessoa é eleitora do prefeito, ou é vereador do lado do prefeito, que 

pode fazer o que quiser com as coisas públicas.  Falou também que, o dono do terreno adquirido 

para a conclusão da pavimentação das ruas do povoado São José esteve na Prefeitura do 

município, para resolver a questão do pagamento, mas segundo informações do mesmo, não 

conseguiu sequer ser recebido para falar sobre o assunto, e chamou a atenção do Prefeito, para ter 

respeito pelo que é público. O senhor vereador José Alessandro comentou que, quem utiliza a 

Avenida Simão Dias, passa por transtornos com a poeira proveniente do movimento de veículos 

que trafegam por aquela via, haja vista que colocaram cascalho para tapar os buracos.  Ele disse 

ainda, que o Prefeito faltou com a verdade, pois disse que iria resolver a questão das lâmpadas da 

lateral da Prefeitura, mas não resolveu. Ele indagou se está faltando com a verdade, por estar 

mostrando os problemas do município que a população lhes apresenta? E destacou: “contra fotos 

não há argumento”.  O edil cobrou respeito, pois os vereadores são representantes da população, e 

não respeitar os vereadores é o mesmo que, não respeitar o povo. Continuando, o edil lamentou a 

falta de pagamento dos servidores, e pediu que o Prefeito ame a cidade, e que não faça seus 

munícipes sofrerem ainda mais. Ele concluiu dizendo, que o trabalho do vereador é árduo, mas a 

recompensa é poder ouvir das pessoas que está fazendo um bom trabalho, e que os edis as 

representam.  Em seguida, o senhor vereador Pedro de Jesus Santos falou sobre a mudança de 

diretoria do SINTESE Municipal, e destacou que foi convidado a fazer parte, mas não está 



  CÂMARA MUNICIPAL DE POÇO VERDE 

Avenida Epifânio Dória, 18 - Centro – CEP 49.490.000. 

www.camarapocoverde.se.gov.br 

cmpverde.se@bol.com.br 

CNPJ 32.741.571/0001-73 

                                                                   Fone: (79) 3549-1454       

preparado no momento para assumir este tipo de cargo, mas desejou sucesso aos novos dirigentes, 

e afirmou que esperar que estes mostrem a através da luta, a real defesa dos direitos dos 

professores, respeitando o principal ativo da educação, os alunos.  Disse também, que a Câmara 

está à disposição, no que for preciso, para ouvir a entidade. A seguir, o edil falou sobre o 

fortalecimento do Poder Legislativo, e afirmou a importância das pessoas perceberem que os 

vereadores têm dado as respostas necessárias às suas demandas, e comentou sobre a Lei 026/2019 

recém-sancionada, que contempla o pagamento em dia de todos os servidores, e ressaltou que, as 

pessoas que criticam o Poder Legislativo são porque não acompanham de perto o trabalho desta 

Casa. Ele afirmou que, não aceita críticas de pessoas que tentam denegrir a sua imagem, 

principalmente aquelas que não  acompanham o seu dia a dia. O edil falou também sobre a 

questão ambiental, e destacou que a Amazônia é o pulmão do mundo, que oxigena o clima, e não 

deve ser tratada como questão ideológica, mas como responsabilidade administrativa do Governo 

Federal. Ele comentou que, o Brasil possui um grande patrimônio natural, no que diz respeito à 

fauna, flora e também a água doce. O edil reconheceu que a questão do desmatamento já existia, 

mas aumentou exponencialmente nos últimos meses, e é  necessário  tomar as medidas  cabíveis 

para preservar o meio ambiente, como também discutir  mais sobre  as privatizações.  Ele falou 

também que, esteve no cartório eleitoral, e uma pessoa que trabalha naquele espaço, solicitou que, 

o edil colocasse uma Indicação  solicitando a reativação  da internet  na Praça da Juventude, que 

está  há  muito tempo sem funcionar, e destacou que este é  um serviço   que  contempla as pessoas 

que praticam esporte, como também aquelas que frequentam  os órgãos estabelecidos naquele 

localidade.  O edil disse que solicitará  que o município, que coloque este serviço na Praça  do 

Triângulo, que também é  um espaço muito utilizado pelas pessoas do município, como também  

os visitantes.  Continuando, o edil falou que apresentará uma Indicação solicitando ao Governo do 

Estado, a construção de depósito metálico, para armazenar a produção de grãos do município de 

Poço  Verde, haja vista que atualmente, os pequenos e médios produtores muitas vezes  têm que 

vender toda a produção, com preços baixos, pois não tem onde guardar os grãos, a espera de 

aquecimento de mercado.  Ele também pediu que o Governo também proporcionasse um curso 

através da Embrapa, para que os produtores possam aprender e aperfeiçoar as técnicas de 

conservação dos grãos. E, por não haver outros edis para se manifestar no 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 Gileno Santana Alves falou sobre a sua 

satisfação de ter contribuído com a comunidade dos povoados, que estavam com dificuldade de 

locomoção, em decorrência da situação das estradas. Ele afirmou que, tem realizado o seu papel 

de vereador, dando respaldo aos votos que as pessoas depositaram nele, e também na 

Administração Municipal, e concluiu agradecendo ao Prefeito. 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 vinte e sete de agosto de dois mil e dezenove realizar 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 dois de agosto de 2019.  
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