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Ata da Sexagésima Terceira Sessão Ordinária do ano de dois mil e dezoito, realizada em seis de  

novembro, 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, Gileno Santana 

Alves, Josefa Délia Félix dos Reis 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 085/2018 - Ao  Banco do Estado de Sergipe - BANESE, sugerindo o que segue: 

1.“Providências emergenciais voltadas para a ampliação do horário de funcionamento  dos 

terminais de autoatendimento até às 22h, da agência local de Poço Verde, bem como, que aos 

domingos e feriados este serviço seja disponibilizado; Indicação 086/2018 - A  Secretaria 

Municipal de Saúde, sugerindo o que segue: 1.“Providências emergenciais voltadas para a 

disponibilização do serviço de ULTRASSONOGRAFIA, na unidade de saúde da sede desta 

municipalidade, ambas de autoria do senhor Edson de Jesus Reis Santos.  No Grande Expediente, 

em atendimento a Lei Municipal 623/2012,  a Secretária Municipal de Planejamento, senhora Rita 

Fonseca dos Santos, apresentou a sua pasta. Inicialmente, a senhora  Rita de Cássia falou sobre 

as reuniões com os catadores de material reciclável e representantes do CONSESUL, e destacou 

que os equipamentos de segurança não foram distribuídos para os cooperados, pois, o galpão ainda 

não foi construído. Disse ainda, que em parceria com a Secretaria de Assuntos Políticos e 

Institucionais e Secretaria Municipal de Agricultura reuniram-se com representantes do SENAR, 

para formalizar parcerias para a realização de cursos de aprendizagem rural, principalmente nos 

povoados do município, e ressaltou que alguns deles já iniciaram.  Falou sobre a realização das 

audiências públicas nos povoados no fim do primeiro semestre, para tratar sobre a Lei 

Orçamentária Anual 2019, e na ocasião, algumas reivindicações realizadas pelos munícipes já 

estão sendo atendidas, a exemplo do calçamento em algumas ruas do povoado Tabuleirinho. Falou 

em seguida sobre a visita técnica dos representantes do CONSESUL, para definição do local onde 

será instalado o galpão da cooperativa, e afirmou que será no antigo matadouro. A Secretária Rita 

de Cássia falou sobre a participação no seminário sobre o uso indiscriminado de agrotóxico, e da 

preocupação da gestão municipal com este assunto, como também sobre a participação de reunião 

com o Secretário Estadual do Meio Ambiente, para solicitar que seja criada uma unidade de 

conservação ambiental, nos povoados Cova da Índia, Malhada Grande e Lajes, haja vista que é um 

local muito bonito, e que as pessoas têm realizado visitas, mas, infelizmente deixam resíduos e 

lixo no meio ambiente.  Na oportunidade, ela mostrou fotos das visitas dos técnicos do meio 

ambiente da ADEMA, e falou sobre a participação de audiência pública, realizada pelo Governo 

do Estado, para tratar da elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentarias para 2019. A titular da 

pasta do Planejamento falou ainda, sobre a existência de uma emenda para a construção de uma 

praça de eventos, no município, no valor de 1,2 milhão de reais, e espera que esse recurso possa 

ser encaminhado para o município. Na ocasião,  comentou sobre um Projeto que a Arquiteta 

Débora Sales elaborou, para a construção de uma biblioteca parque, e sugeriu que os vereadores 

convidassem-na para apresentar este projeto em Brasília, para que a verba fosse liberada, e que 
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este projeto servisse de modelo para outras cidades.  A oradora Rita falou também sobre a 

problemática dos cemitérios locais, que estão lotados e da dificuldade para a construção de outro, 

dentro das normas da ADEMA. Ela comentou que, o município está buscando formalizar parcerias 

público-privadas para resolver esse problema, e destacou que, segundo empresários do ramo 

funerário, para dar lucro, um cemitério precisa realizar trinta sepultamentos por dia. E mais, o 

município tem buscado parcerias com o COONSESUL, e com os Prefeitos dos demais municípios 

que passam pelo mesmo problema, para que juntos possam encontrar uma solução, haja vista que, 

o município não tem capacidade financeira, para regularizar os cemitérios existentes, quiçá 

construir outro dentro das normas vigentes. A Secretária em seguida, falou sobre a visita as 

empresas de consultoria contábil CAT e a consultoria Estratégia, para  a revisão do orçamento para 

o próximo ano, como também para a elaboração de projetos, para a construção do CRAS. Disse 

ainda, que a Lei Geral do Município está sendo revisada pelo Procurador do Município e em breve 

será apresentada nesta Casa, para a apreciação dos pares. Segundo a Secretária, o Prefeito está 

buscando em Brasília recursos para a conclusão da obra da Unidade Básica de Saúde do povoado 

Saco do Camisa, bem como da Praça da Saúde. Falou sobre a participação de servidores na 

capacitação para o SINCONV, sistema de convênios, também comentou sobre a visita a Caixa 

Econômica, para fazer o levantamento de obras inacabadas do município, e essa reunião resultou 

na elaboração de um relatório, que foi apresentado ao Ministério Público, que negou a devolução 

de alguns projetos, haja vista que o prazo já terminou, e por isso, o município terá que arcar com 

recursos próprios para concluir as obras. Comentou sobre reunião com representantes do Banco do 

Nordeste, onde constam os nomes de muitos agricultores com pendências financeiras, e que estão 

impedidos de contratar com a instituição, por dívidas de pequeno valor, mas, que não estão 

conseguindo pagar pela burocracia do banco. Continuando, a Arquiteta Clarissa comentou que 

ainda este ano, serão realizadas licitações para a contratação de empresas, para a realização de 

pavimentação de ruas com paralelepípedo nos povoados Saco do Camisa, Rio Real e Distrito São 

José. Ela afirmou também que, a Unidade Básica de Saúde do Povoado Tabuleirinho está 95% 

concluída, e em breve será entregue à sociedade, enquanto a obra da academia da saúde, está em 

andamento, aguardando a liberação de recursos, quanto a UBS do povoado Saco do Camisa está 

passando por adequações na estrutura, de acordo com o padrão do Ministério da Saúde, para que a 

obra seja dada andamento, e assim que for concluída e cumprir a sua função social. Falou também 

sobre as solicitações do município para o ano de 2018: aquisição de caminhão de lixo 

compactador, para recolhimento de resíduos sólidos; reforma de duas praças e urbanização de 

canteiros no município, sendo essa já conta com a licença da ADEMA, e já está empenhada, 

informou a oradora, que acrescentou que falta apenas a liberação da Caixa Econômica; relatou 

também sobre projetos de recuperação de estradas vicinais do município de Poço Verde; 

construção de praça de eventos, aquisição de patrulha mecanizada, urbanização da entrada da 

cidade, reforma de praça do município, aquisição de caminhão basculante, construção da orla na 

Barragem Municipal, aquisição de maquinário, realização de São Pedro do Povo 2018, construção 

de galpão de apoio, construção de passagem molhada, pavimentação e drenagem de ruas do 

município, aquisição de instrumentos musicais para o município. A senhora Clarissa contou ainda, 

que o deputado Valadares Filho, Senador Eduardo Amorim e o Relator Geral destinou emendas de 
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mais de 2,6 milhão de reais, para o custeio da área da saúde, e o deputado João Daniel 80 mil 

reais, para a aquisição de uma ambulância.  Em seguida, o senhor vereador  Pedro de Jesus 

Santos parabenizou a Secretária pelo trabalho, desejou-lhes sucesso, e destacou a sua 

responsabilidade e dos servidores que a assessoram, e destacou que o município só tem a ganhar 

com o trabalho deles. Por conseguinte, o senhor vereador José Alessandro Santana Farias 

indagou a Secretária, se há algum planejamento para ser construído um anexo, na rua que se 

localiza entre a quadra  poliesportiva e a Escola Estadual Antônio Carlos Valadares? Em seguida, 

o senhor vereador Edson de Jesus Reis Santos parabenizou a Secretária e sua equipe, pela 

apresentação e desejou-lhes sucesso para alcançar os objetivos que a Secretaria planejou, haja 

vista que será de grande relevância para o município. Continuando, a senhora vereadora Damares 

Vieira Cavalcanti parabenizou o senhor vereador Gilson pela iniciativa da lei para trazer os 

Secretários a prestarem contas de suas pastas, e parabenizou a Secretária Rita de Cassia, pela 

explanação, e desejou que eles continuassem trabalhando em prol do povo poçoverdense, bem 

como disse que os estudantes e professores que vieram à Sessão que são sempre muito bem- 

vindos.  Por conseguinte, o senhor vereador Amaury Batista Freire parabenizou a Secretária 

Municipal de Planejamento pelo trabalho desenvolvido, e destacou que espera que eles continuem 

fazendo o melhor pelo povo de Poço Verde. A Secretária Rita de Cassia em seguida, agradeceu a 

Casa Legislativa pela oportunidade de apresentar a pasta, e ainda afirmou que as licitações que 

serão realizadas nos próximos dias só foram possíveis, pela aprovação na Câmara de Vereadores 

do Projeto de Lei, alterando o orçamento, e agradeceu a compreensão e apoio dos edis. Disse 

ainda, que a gestão municipal tem em mente fechar aquele espaço entre a quadra e a Escola 

Estadual Antônio Carlos Valadares, mas, como no momento o município passa por dificuldades 

financeiras, não tem como informar quando essa ação será realizada, como também é algo que 

precisa passar pela Casa Legislativa, haja vista que se trata de uma rua, e não pode ser fechada de 

qualquer forma, e citou casos parecidos, que não tiveram sucesso, pois, o Ministério Público não 

permitiu. Por fim, o senhor Presidente agradeceu a Secretária Rita de Cássia pela presença e 

parabenizou-a pelo trabalho e empenho dela e de sua equipe. Continuando, o senhor Presidente 

convidou os alunos do Colégio Estadual Professor João de Oliveira, participantes do Projeto 

Parlamentar Por um Dia, da Assembleia Legislativa de Sergipe: Gabriel Oliveira Santana, Elian 

Flávio Felisberto da Silva, Rafael Cardoso dos Santos de Jesus, José Lucas Almeida Reis e Ana 

Catarina Leal de Araújo. Em seguida, o Professor Vilmário comentou que, a grande motivação 

para um professor fazer um bom trabalho são os alunos, que trazem toda a sua juventude e 

vontade de aprender para a escola. Ele explicou que, o Projeto Parlamentar Por Um Dia foi 

apresentado em 2014 à escola, e desde então foram feitos todos os procedimentos eleitorais, desde 

a formação de partidos, realização de convenções partidárias, registros de candidaturas, 

campanhas eleitorais e por fim a eleição, onde os alunos escolheram seus representantes, e o 

projeto foi concretizado. O Professor comentou que, os alunos eleitos parlamentares tiveram a 

oportunidade de participar de seminário em Aracaju, onde puderam aprender sobre constituição, 

sobre oratória, apresentaram projetos de lei muito interessantes, e compreenderam o que de fato é 

política. O orador comentou que, os alunos saíram do seminário muito satisfeitos e orgulhosos 

pelo que fizeram, e declarou esperar que eles continuem se esforçando, para alcançar seus 



CÂMARA MUNICIPAL DE POÇO VERDE 

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

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

Décima Sexta Legislatura 

 

objetivos, e que este sentimento continue, e que eles possam passar para os demais colegas essa 

experiência. Por fim,  agradeceu a oportunidade de estar representando os professores do Colégio 

Estadual Professor João de Oliveira, nesta egrégia Casa e também agradeceu a presença dos 

alunos e das pessoas da sociedade que compareceram a esta Sessão. Por conseguinte, o jovem 

Gabriel Oliveira Santana saudou a todos e falou sobre a sua experiência com o Projeto 

Parlamentar Por um Dia, e destacou que foi a realização de um sonho, pois através dele 

conseguiram ter uma visão ampla do que de fato é a política, e o que o Poder Legislativo 

representa para a sociedade.  O orador disse que, desde criança sonha em ser um político, e ser um 

parlamentar por um dia proporcionou a ele e seus colegas um momento ímpar em suas vidas. E 

mais, disse que a participação no seminário foi uma experiência muito positiva e enriquecedora 

para ele e seus colegas, pois aprenderam muito sobre diversos temas, e perceberam como 

funcionam os trâmites das leis, entre outros assuntos. Na ocasião, o aluno orador afirmou que 

segundo os parlamentares que estavam presentes no evento, essa edição do Projeto foi uma das 

melhores, e muitos se emocionaram com as palavras proferidas por ele, em relação à indignação 

que os estudantes passam na escola. Ele agradeceu a oportunidade de estar apresentando esse 

projeto nesta na Sessão Plenária, ao mesmo tempo que também agradeceu o apoio dos 

Professores, colegas e comunidade em geral que estão assistindo a Sessão. Por fim,  pediu que os 

presentes sempre comparecessem mais assiduamente às sessões para ver como é o trabalho dos 

vereadores, e espera que um dia possa retornar a esta Casa, não como convidado, mas como 

vereador representante do povo de Poço Verde.  Em seguida, o senhor Presidente da Casa 

comentou que, na semana passada, os alunos que fazem parte do Projeto, juntamente com o 

professor Vilmário e o senhor Humberto, representante da ALESE, estiveram na Câmara, 

solicitando o espaço e o apoio, para desenvolver uma edição do Projeto na Câmara de Poço Verde, 

e o edil colocou à Casa Legislativa à disposição, bem como também deu permissão para que eles 

vissem como funciona o Poder Legislativo. O edil disse ainda, que conversou com a professora 

Ina Valéria, que sugeriu que fosse feita uma homenagem aos estudantes que, participaram do 

Projeto, por isso  apresentou uma Moção de Congratulação, que está sendo subscrita por todos os 

colegas vereadores, por entenderem o quanto essa ação é importante para o futuro político do 

município. Ele disse ainda, que os professores acreditam no potencial dos alunos, e é possível que 

eles sejam bem-sucedidos nas profissões, ou nos cargos públicos que escolherem o que dependerá 

dos esforços deles mesmos, para alcançarem seus objetivos, observou o parlamentar. O edil  

comentou que, o Colégio tem passado por diversas situações difíceis, mas tem resistido com muita 

garra, e merece uma maior atenção do poder público. E mais, disse que Poço Verde sempre se 

destaca em educação, e relembrou que, os jovens participam de diversos concursos representando 

o município, e relembrou o Soletrando, e outros, no Brasil a fora. Depois, foram entregues as 

moções de congratulação aos estudantes. Ele falou que é muito importante que as pessoas se 

interessem por política, pois esta faz parte de todas as decisões do  município e até mesmo da vida 

pessoal, e os agentes políticos perdem um pouco, da sua privacidade, quando se tornam pessoas 

públicas e acabam sendo observadas e julgadas pelos demais, em todas as decisões que tomam. O 

edil falou que, é possível que os munícipes tenham mais conhecimento sobre o que os seus 

representantes estão fazendo, através do portal da Câmara, como também acompanhar as sessões 
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ao vivo pelas redes sociais, ou até mesmo no Plenário, conversar com os parlamentares, discutir 

ideias, sobre o que é melhor para o seu município. Por conseguinte, o senhor vereador Pedro de 

Jesus Santos comentou que, o que os estudantes almejarem, se buscarem com vontade 

conseguirão, e os professores são o sustentáculo para orientar as conquistas dos alunos. Ele falou 

sobre o jovem Alisson que, foi seu aluno, como também aluno do Colégio João de Oliveira e, 

passou em segundo lugar no curso de doutorado em Engenharia Agronômica, numa das melhores 

universidades do país. O edil disse ainda, que ficou comovido com a fala do jovem Gabriel, pois 

ele falou sobre o seu sonho de se tornar um agente político, relembrou de sua história de vida e 

como começou a sua trajetória política, e que se o jovem Gabriel tiver o desejo e a força de 

vontade de ser um político, ele conseguirá, e na oportunidade, convidou-o a fazer parte da sua 

agremiação partidária, para concorrer o pleito nas próximas eleições em 2020, e orientou aos 

estudantes presentes que, busquem conhecimento, que ouçam os conselhos de seus professores, e 

se esforcem para galgar seus espaços na sociedade. Continuando, o senhor vereador José 

Alessandro Santana Farias parabenizou os alunos que estão participando do Projeto Parlamentar 

Por um Dia, e também os alunos que os elegeram representantes, pois, são jovens comprometidos, 

e que representarão muito bem o município e os estudantes poçoverdenses, na cidade de 

Brasília/DF. A seguir, o senhor vereador Edson de Jesus Reis Santos comentou que, já tinha 

ouvido falar do Projeto, mas não sabia que ele era tão amplo, e destacou que através do mesmo, os 

alunos são estimulados a pensar e falar sobre política, e destacou que antes de ser um agente 

público foi um eleitor, que colocou seu nome à disposição da sociedade, se propondo a fazer algo 

diferente pelo município, mas, só se deu conta do tamanho da responsabilidade de assumir o cargo 

de vereador, quando iniciou o mandato. Ele disse ainda, que quando soube que o Professor 

Vilmário estaria coordenando esse Projeto, percebeu que seria algo muito bem feito, e com bons 

resultados, pois, o conhece bem. O edil  salientou que, percebeu um grande entusiasmo por parte 

do jovem Gabriel em suas postagens, e em seu discurso, e espera que outros jovens possam ter o 

mesmo desejo, que de fato realizem a mudança, que tanto o município necessita. Chamou a 

atenção em seguida o orador,  sobre o legado que os representantes políticos deixarão, e destacou 

que se precisa fazer o que é certo, para não deixar marcas ruins para os seus sucessores. Disse 

ainda aos estudantes, que presentes que não desistam de seus sonhos, que acreditem em si 

mesmos, e lutem para alcançá-los, mesmo que hajam as dificuldades no meio do caminho, se 

tiverem determinação conseguirão seus objetivos. Em seguida, o Professor Lourinaldo comentou 

que, foi uma grande satisfação acompanhar o desenvolvimento do Projeto, e destacou que os 

alunos do Colégio orgulharam muito seus professores e colegas, quando colocaram seu potencial 

na tribuna representando o município de Poço Verde. O Professor disse ainda, que a política tem o 

lado bom, mas também tem muitas armadilhas, e é preciso saber separar o joio do trigo. Ele 

agradeceu ao vereador José Alessandro por sempre citá-lo nas reuniões, como também por 

sempre estar lutando para  a construção da quadra do Colégio João de Oliveira e destacou a 

importância de fazer esta obra, para dar maior segurança aos alunos, e ressaltou que a escola estará 

à disposição da comunidade. Por fim, agradeceu o espaço, e destacou que os alunos representarão 

a cidade de Poço Verde muito bem em Brasília. Ainda no Grande Expediente, o senhor vereador 

Edson de Jesus Reis Santos falou sobre as Indicações de sua autoria, e comentou que muitas 
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pessoas têm reclamado sobre o horário de funcionamento do autoatendimento da agência do 

BANESE, que fecha às 18h e abre às 8h do dia seguinte, e aos domingos não abre. Ele afirmou 

que marcou uma audiência com o responsável pelo autoatendimento do banco no interior, e pedirá 

que ele possa disponibilizar os serviços de autoatendimento aos domingos. Ele falou também que 

tem feito levantamento de preço de aparelho de ultrassonografia, e destacou que custa 

aproximadamente 50 mil reais, e muitas vezes os pacientes conseguem marcar esses exames pelo 

SUS, mas, existem despesas que tem com passagem e alimentação para fazer e para buscar os 

resultados, que totalizam o valor de um exame feito na rede particular. Ele disse ainda, que se o 

município adquirisse um aparelho desses, as pessoas poderiam realizar diversos exames, sem que 

precisassem se deslocar para outras cidades, ou até mesmo arcar com o valor do exame na rede 

particular do município. Disse ainda, que este serviço pode salvar vidas, pois, algumas 

enfermidades podem ser diagnosticadas mais rapidamente através do aparelho, como dar maior 

qualidade de atendimento, para as pessoas que necessitam realizar esses exames. Ele pediu que o 

prefeito possa ver a possiblidade de concretizar essa Indicação, bem como instalar um laboratório 

municipal. Em seguida, o senhor vereador Pedro de Jesus Santos comentou que, esteve 

recentemente na comunidade Recanto, e lá os moradores fizeram algumas solicitações como a  

limpeza da barragem de Rabelinho, e sugeriu que, quando as pessoas solicitarem o abastecimento 

de água através de carro pipa, que as pessoas competentes possam informar se há fila de espera, e 

quantas pessoas estão aguardando por este serviço, no momento que a pessoa solicitá-lo. O senhor 

vereador Pedro sugeriu ainda, que se a quantidade de carros pipa está insuficiente para suprir as 

necessidades dos munícipes, que o Prefeito solicite auxílio ao Governo do Estado, pois, as pessoas 

estão sofrendo muito com a estiagem que se prolonga na região. Ele pediu ainda, que as pessoas 

que moram em localidades por onde não existe tubulação da DESO, que solicitem a água 

diretamente na Prefeitura.  Ele disse que acredita que, os vereadores têm feito o seu papel, e tem 

buscado e cobrado ao Poder Executivo, que resolva essa e outras problemáticas. Por outro lado, 

Pedro comentou que os alunos do Colégio João de Oliveira não estarão representando apenas o 

município, mas o Estado de Sergipe, que apesar de pequeno contribui muito com o 

desenvolvimento do país. Ele espera que a paixão que estes jovens demonstraram no seu discurso 

continue, que eles não se desiludam com o meio político, pois nele ainda existem homens e 

mulheres de bem, e que muitas vezes sofrem com as mazelas que os maus políticos realizam, e 

destacou que o Brasil necessita de pessoas que façam a diferença na sociedade, bem como no meio 

político, que está intimamente ligado a nossa vida em social. Depois, o senhor vereador José 

Alessandro falou sobre o descaso com a educação do município, pois, os professores até a 

presente data estão sem receber seus vencimentos, e declarou o orador ser surpreendente  saber 

que existe dinheiro em conta, e no mês passado entrou nas contas do município valores acima do 

esperado, algo em torno de 276 mil reais, e indagou o que está sendo feito com o dinheiro do 

município? Ele comentou ainda, que no início do ano foram demitidas diversas servidores 

contratados, e até o momento estes não receberam os salários devidos, e atualmente foram 

demitidas outras pessoas, e temem que o mesmo aconteça com eles. Lamentou ainda, que os 

servidores que foram demitidos são justamente as pessoas que mais se dedicavam a fazer um bom 

trabalho pela cidade, e indagou onde está o planejamento da gestão eficiência e cidadania?  Disse 
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ainda, que a educação demonstra muita falta de planejamento, e contou que uma professora da 

rede elaborou um projeto, para levar crianças sem custo algum para o município, e apenas a 

disponibilização de transporte, para levá-las ao Oceanário em Aracaju, e o Secretário negou, com 

a justificativa de que não teria condições logísticas, mas, o edil relembrou que, a data prevista para 

a viagem é o dia 20 de novembro, dia da Consciência Negra. Ele lembrou que, na terça-feira pós-

eleições, o Secretário de Educação disponibilizou transporte escolar, que transporta os alunos da 

zona urbana, para levar os alunos da escola da Lagoa do Junco, para a cidade do Jorro, em 

comemoração ao dia dos pais, e indagou qual o critério para a definição da logística utilizada pelo 

Secretário?  O parlamentar  disse ainda, que os professores estão atentos, e não irão deixar que o 

Secretário acabe com a educação do munícipio, e lamentou que na época mais crucial do período 

letivo, o Secretário demitiu todos os secretários escolares.  E mais, indagou porque as reuniões do 

conselho de educação não são públicas, e os vereadores da comissão de educação não são 

convidados? O senhor vereador José Alessandro afirmou que, os diretores de escolas estão 

assumindo quatro funções ao mesmo tempo, e estão aceitando essa situação sem questionar, além 

dos professores contratados que estão há quatro meses sem receber, e que possivelmente em breve 

serão demitidos, e ele espera que essas pessoas possam receber seus  salários, pois precisam  para 

sustentar suas famílias, enfatizou o orador. Em seguida, o senhor vereados José Alessandro pediu 

também que o Secretário Municipal de Obras tivesse mais cuidado com a poda das arvores, pois 

está deixando elas totalmente sem folhas, e o clima está muito quente e as pessoas não têm mais 

onde se abrigar do sol, e exemplificou com a árvore em frente à Caixa Econômica Federal. E, por 

não haver outros oradores inscritos para o Grande Expediente, ou matérias para serem discutidas 

ou votadas na Ordem do Dia, e ainda edis para se manifestar nas Considerações Finais, o senhor 

Presidente declarou por encerrada a Sessão, ficando todos convocados para no dia oito de 

novembro de dois mil e dezoito, às dezenove horas, realizarem a próxima Sessão Ordinária, e 

para constar eu, vereador Edson de Jesus Reis Santos, lavrei a presente Ata e a baixo subscrevo.  

Plenário da Câmara Municipal de Poço Verde, em seis de novembro de 2018.  
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