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Ata da Quinquagésima Segunda Sessão Ordinária do ano de dois mil e dezoito, realizada em vinte 

e sete 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), José Alessandro Santana Farias 

(Segundo Secretário), Amaury Batista Freire, Damares Vieira Cavalcanti, Emílio de Jesus 

Souza, Gileno Santana Alves, Gilson Santos do Rosário e Pedro de Jesus Santos. A seguir, 

procedeu-se a dispensa da leitura da Ata da Sessão anterior. Em seguida, foram apresentadas as 

seguintes proposições: Indicação 077/2018 - Providências emergências junto a Secretaria 

Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, Meio Ambiente e Recursos Hídricos, voltadas 

para a implementação de Programa de Combate aos Efeitos da Seca, com a distribuição de palma 

forrageira aos produtores da agricultura familiar, no âmbito desta municipalidade, como forma de 

incentivar o cultivo dessa cultura nas pequenas propriedades rurais; Indicação 078/2018- 

Providências emergências junto a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Comunitário, 

Assistência Social e do Trabalho, voltadas para a implementação de parceria com o NAT – 

Núcleo de Apoio ao Trabalhador, como forma de proporcionar o preenchimento de vagas no 

setor privado, no âmbito desta municipalidade; Indicação 079/2018 - Providências emergências 

junto a Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, voltadas para a urbanização e instalação de 

iluminação pública moderna no entorno da Igreja Católica do Bairro Fazendinha, todas estas de 

autoria do senhor Presidente Alexandre Almeida Dias. No Grande Expediente, o senhor vereador 

José Alessandro Santana Farias falou sobre a Marcha das Margaridas, que é uma ação 

organizada pela Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (CONTAG) e acontece 

em Brasília, sempre no dia 12 de agosto. A data escolhida lembra a morte da trabalhadora rural e 

líder sindicalista Margarida Maria Alves, assassinada em 1983 quando lutava pelos direitos dos 

trabalhadores na Paraíba, e sua primeira edição ocorreu no ano 2000. Ele disse ainda, que na 

última edição da Marcha, houve a presença maciça das mulheres sergipanas, pois, teve a 

colaboração do ex-governador Jackson Barreto, que cedeu 20 ônibus, para que as mulheres 

pudessem ir à Brasília. O edil falou que, teve a oportunidade de ir ao Iate Clube, para participar de 

uma reunião e, percebeu que o seu candidato Belivaldo Chagas virá com todas as forças, para 

vencer a eleição, com o apoio da sua vice Eliane Aquino, uma mulher muito simples e humana, 

que está na política para não deixar morrer o legado que seu marido deixou, o saudoso Deda, 

destacou o edil. Na oportunidade, o parlamentar parabenizou aos senhores Cesar e Aires, 

representante da FETASE, o senhor Evanildo Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, e 

falou sobre os compromissos firmados pela futura vice-governadora com o povo poçoverdense no 

evento que ocorreu naquela  tarde. O senhor vereador José Alessandro Santana Farias chamou a 

atenção para o apoio que o município precisa dar a cultura local, e comentou sobre os grupos 

culturais, que fazem trabalhos  voluntários, voltados especialmente  para adolescentes de baixa 

renda, tentando retirá-los de situações de risco. Ele comentou que, os vereadores não tem apenas o 

papel de legislador, mas, também de ser humano e conselheiro dos jovens, e declarou que se sente 

muito feliz de ver e poder falar sobre a cultura. E mais, pediu que o Prefeito e o Secretário de 

Cultura fizessem a parte deles, pois, um grupo de  jovens precisa de apoio, para participar das 

competições de dança em Minas Gerais, representando o município de Poço Verde e o Estado de 

Sergipe. Na oportunidade, o edil pediu  contribuição financeira dos colegas  vereadores para 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Confedera%C3%A7%C3%A3o_Nacional_dos_Trabalhadores_na_Agricultura
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bras%C3%ADlia
https://pt.wikipedia.org/wiki/12_de_agosto
https://pt.wikipedia.org/wiki/Margarida_Maria_Alves
https://pt.wikipedia.org/wiki/1983
https://pt.wikipedia.org/wiki/Para%C3%ADba


CÂMARA MUNICIPAL DE POÇO VERDE 

Av. Epifânio Doria, 18 – CEP. 49490.000 – CNPJ 32.741.571/0001-73 

Fone: (79) 3549-1454 e-mail: cmpverde.se@bol.com.br 

Décima Sexta Legislatura 

 

ajudar o referido grupo de dança que se faz presente no plenário. O orador recomendou  que os 

Secretários Municipais saiam de seus gabinetes, para ver os problemas existentes no município, 

principalmente em relação a seca, para tentar amenizar o sofrimento dos agricultores.  

Continuando, ele falou sobre o risco, que as pessoas correm com a eminencia de acidentes com 

animais soltos nas vias públicas da cidade, e pediu que o líder do governo levasse essa situação 

para o Prefeito Municipal, depois, pediu que os eleitores escolham seus candidatos com muita 

responsabilidade, e não trocassem o voto por nada, pois, o voto é a alternativa para mudar o país. 

Por conseguinte, o senhor Presidente parabenizou os jovens presentes pela iniciativa, e desejou 

sorte nas competições que irão participar. Depois, o edil justificou as Indicações de sua autoria, 

solicitando a implementação de parceria com o NAT – Núcleo de Apoio ao Trabalhador, como 

forma de proporcionar o preenchimento de vagas no setor privado, no âmbito desta 

municipalidade, pediu ainda, que a Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, tomasse 

providências voltadas para a  urbanização  e instalação de iluminação pública moderna no entorno 

da Igreja Católica do Bairro Fazendinha, haja vista que o local é pouco iluminado, e está sendo um 

local bem frequentado. E, por não haver outros oradores inscritos para o Grande Expediente, ou 

matérias para serem discutidas ou votadas na Ordem do Dia, ou edis para se manifestar nas 

Considerações Finais, o senhor Presidente declarou por encerrada a Sessão, ficando todos 

convocados para no dia dois de outubro de dois mil e dezoito, às dezenove horas, realizarem a 

próxima Sessão Ordinária, e para constar eu, vereador José Alessandro Santana Farias, lavrei a 

presente Ata e abaixo subscrevo em substituição ao titular.  

Plenário da Câmara Municipal de Poço Verde, em vinte e sete de setembro 2018.  
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