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Ata da Décima Sessão Ordinária do ano de dois mil e dezoito, realizada em vinte de março, 

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), Damares 

Vieira Cavalcanti, Emílio de Jesus Souza, Gilson Santos do Rosário, Gileno Santana Alves, 

Jaci Silvino de Sousa, 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: Projeto de Lei 949/2017 - “Dispõe sobre nova denominação do 

Conjunto Habitacional conhecido como Antônio Carlos Valadares” - Conjunto Habitacional 

Pedro Almeida Valadares Neto (Pedrinho Valadares), de autoria do senhor vereador José 

Alessandro Santana Farias; Indicação 022/2018 - Ao Ilustríssimo Senhor Eliel de Oliveira 

Santana, Secretário Municipal de Educação, solicitando o que segue para providências 

cabíveis: 1. Ampliação da Escola Municipal Dona Caçula Valadares, no Distrito de São José, 

com a construção de mais duas salas de aula; 2. Construção de outra Creche no Distrito de 

São José, apresentada pelo senhor vereador Jaci Silvino de Sousa; Indicação 023/2018 - Ao 

excelentíssimo senhor Prefeito Everaldo Iggor Santana de Oliveira, Prefeito desta 

municipalidade, com cópia para o Secretário Municipal de Educação, senhor Eliel de Oliveira 

Santana: 1. Providências emergências administrativas voltadas para a recriação do CNPJ 

próprio da Secretaria Municipal de Educação, para que assim todas as novas normas da 

Portaria Conjunta nº 002 de 15 de janeiro de 2018, oriunda do Fundo Municipal de 

Educação, possam ser observadas, melhor atendidas e acompanhadas  no âmbito desta 

municipalidade, de autoria do senhor vereador Pedro de Jesus Santos; Indicação 024/2018 - 

Ao Excelentíssimo senhor Prefeito Everaldo Iggor Santana de Oliveira, solicitando o que 

segue: 1. “Providências emergenciais, voltadas para a agilidade na renovação do convênio 

desta municipalidade com o IOSE – Instituto Oftalmológico de Sergipe”; Indicação 025/2018 

- Ao Ilustríssimo Senhor João Ramalho Barreto Conceição, Secretário Municipal de Obras, 

solicitando o que segue para providências cabíveis: 1. Reposição de lâmpadas da iluminação 

públicas na comunidade Malhadinha, neste município de Poço Verde; Indicação 026/2018 - 

Ao excelentíssimo senhor Prefeito Everaldo Iggor Santana de Oliveira e a Empresa DESO, 

solicitando o que segue: 1.“Providências emergenciais, voltadas para a implantação do 

sistema de distribuição de água na comunidade Malhadinha, neste município de Poço Verde, 

tendo em vista os investimentos realizados até o momento, sem a devida efetivação dos 

serviços”, ambas de autoria do senhor vereador Edson de Jesus Reis Santos. A seguir, deu-se 

início ao Grande Expediente, no qual o senhor vereador Gilson Santos do Rosário comentou 

que, o Prefeito Municipal esteve na semana passada, na cidade de Brasília, para buscar junto 

aos parlamentares recursos para o município, e lá conseguiu uma emenda no valor de R$ 700 

mil reais, para a pavimentação de ruas, no povoado Saco do Camisa, Distrito São José e Rio 

Real. Disse ainda, que o recurso se encontra na Caixa Econômica, aguardando a conclusão da 

papelada, para dar prosseguimento às obras.  Na oportunidade,  disse também que, o Prefeito 

conseguiu emenda no valor de R$ 1 milhão de reais, para a área da saúde, e mais R$ 400 mil 

reais, destacou que apresentará uma Indicação ao Governo do Estado, para que ele ceda em 

regime de comodato por 20 anos, o ginásio de esportes, que atualmente está desativado.  

Disse ainda, que o deputado André Moura também destinou R$ 380 mil reais, para o 

município, para a aquisição de duas ambulâncias, R$ 400 mil reais, para a construção de dois 

gabinetes odontológicos, e ainda, para este ano, o Prefeito também conseguiu R$ 500 mil 

reais para pavimentação de ruas. Afirmou ainda, que o Deputado João Daniel destinou R$ 300 
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mil reais, para a reforma de praças, e o senador Antônio Carlos Valadares, destinou R$ 150 

mil reais, para o município realizar a reforma da quadra poliesportiva do Distrito São José. 

Continuando, o edil falou sobre a destinação de R$ 160 mil reais, para a aquisição de 

mobiliário, para as escolas da zona urbana, R$ 200 mil reais, para a aquisição de 

equipamentos para a Urgência 24 horas. Na oportunidade, o edil comentou que não há 

necessidade de mais de uma casa de apoio, pois o imóvel que o município alugou é bem 

amplo, muito acolhedor e bem localizado, e está de portas abertas para todos os 

poçoverdenses. O edil relembrou ainda, que o banheiro feminino da Câmara de Vereadores 

destinado ao público, ainda encontra-se interditado, e pediu que o Presidente tomasse 

providências, para o conserto do mesmo, para acolher melhor as mulheres que frequentam 

esta Casa, haja vista que só existe um banheiro funcionando, sendo utilizado por homens e 

mulheres. E, chamou a atenção  deste assunto naquela noite, porque já havia solicitado 

anteriormente, e também em decorrência de ter sido questionado por uma senhora que o 

indagou porque o banheiro feminino não estava funcionando.  Por meio de aparte, o senhor 

vereador Gileno Santana Alves comentou que, está muito feliz com a notícia trazida pelo 

colega Gilson do Rosário, em relação à pavimentação de ruas do povoado Saco do Camisa e 

no povoado Rio Real. Falou ainda, que há tempos espera por esta benfeitoria que tem 

requerido ao Prefeito desde a gestão passada, e graças a Deus e aos esforços do Prefeito, essa 

obra poderá ser realizada, a qual dará maior qualidade de vida para os moradores dos 

povoados citados.  Continuando, o senhor vereador Gilson falou sobre o que foi cobrado na 

última Sessão, em relação ao gerenciamento dos recursos da Secretaria Municipal de 

Educação, e a assessoria contábil informou que, não existia uma lei que amparasse esse 

gerenciamento, por isso não poderia passar esta responsabilidade para a Secretaria. No 

entanto, o FNDE deu esse direito ao município, que está criando um CNPJ, para que os 

recursos da educação sejam administrados pela sua correspondente Secretaria.   Em seguida, o 

senhor vereador Edson de Jesus Reis Santos justificou as Indicações de sua autoria, e 

destacou que algumas pessoas têm lhe abordado nas ruas, e questionando-lhe porque o IOSE 

não está vindo para o município. Pediu que, a Secretaria Municipal de Saúde esclarecesse este 

assunto, pois as pessoas que sofrem de glaucoma, não estão recebendo o colírio, há alguns 

meses, e correm o risco de perder totalmente a visão, e muitas delas são pessoas de baixa 

renda, que não tem condições de comprar esse medicamento. Falou também sobre a 

comunidade Malhadinha, que tem sofrido com a falta de iluminação pública, e pediu que o 

Secretário de Obras viabilizasse a reposição de lâmpadas nos postes do povoado. E mais, 

falou sobre os problemas de abastecimento de água, no povoado Malhadinha e destacou que, 

em 2016 foram instalados canos para que fosse feito o abastecimento, mas até o momento a 

água não chegou. Informou que, fez esta Indicação no ano passado, e a resposta que obteve da 

DESO foi de que a vazão de água não era suficiente, mas refletiu que, existe uma tubulação 

que passa próximo, aos canos que a DESO instalou na Malhadinha, e que se encontram 

quebrados, mas se for feita a interligação dessas redes, possivelmente haverá água na 

localidade. O parlamentar comentou que, alguns técnicos lhe informaram que é possível levar 

água para o povoado, mas tem que ser feita à substituição de uns canos que foram quebrados 

por uns tratores e realizar a interligação da rede que passa pela Malhadinha. Destacou que, 

este ano encaminhou a Indicação para a Prefeitura e para a DESO, para que juntas possam 

resolver este problema.  E ainda, falou que a empresa possui poucos funcionários, e não têm 

condições de dar conta dos serviços de uma cidade do tamanho de Poço Verde, e infelizmente 

não têm dado a atenção que a cidade merece.  O edil comentou que, buscará o Ministério 

Público, para que sejam tomadas as medidas cabíveis, pois as pessoas já não aguentam mais 
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ficar sem água. Na ocasião, o edil falou sobre a questão do banheiro feminino, e destacou que 

o Presidente planejava realizar uma reforma para ampliar o prédio e resolver este e outros 

problemas, mas infelizmente com quantidade de vereadores recebendo pela Câmara de Poço 

Verde, não foi possível fazer a reforma no ano passado. Comentou que, o banheiro será 

reformado no momento certo, bem como a reforma do prédio, para dar uma melhor qualidade 

de trabalho para os vereadores. Por meio de aparte concedido, o senhor vereador Gilson 

Santos do Rosário explicou que o IOSE é um programa do Governo Federal, e não está vindo 

para nenhum município do Estado de Sergipe, pois o Governo Federal suspendeu este 

programa. No entanto, os deputados estão tentando buscar junto ao Ministério da Saúde  a 

retomada do convênio, haja vista que é um benefício muito grande, principalmente para as 

pessoas de baixa renda, que não podem arcar com os altos custos dos medicamentos para a 

visão.  O edil disse ainda, que amanhã o Prefeito do município estará em Aracaju, e está à 

disposição para ir até a DESO, junto ao colega vereador Edson de Jesus, para buscar soluções 

para os problemas com a falta de água no povoado Malhadinha. Por fim, o senhor vereador 

Edson reafirmou o seu compromisso com a população poçoverdense na busca de melhores 

condições de vida. Depois, o senhor vereador Pedro de Jesus Santos comentou que, observou 

que o Governo Federal publicou uma Portaria determinando, que os municípios criassem o 

CNPJ próprio para as Secretaria Municipais de Educação, e solicitou através de Indicação, 

que o Secretário Municipal de Educação tome providências emergências administrativas, 

voltadas para a recriação do CNPJ próprio da Secretaria Municipal de Educação, para que 

assim todas as novas normas da Portaria Conjunta nº 002 de 15 de janeiro de 2018, oriunda do 

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, possam ser observadas, melhor 

atendidas e acompanhadas  no âmbito desta municipalidade. Comentou que, desta forma os 

recursos poderão ser administrados pelo Secretário de Educação, de forma descentralizada, 

como era feito pelo ex-secretário Paulo Roberto Caduda, o que poderá dar mais qualidade na 

educação, através do melhoramento das escolas e investimento em equipamentos, que 

auxiliem o desenvolvimento do ensino. Na oportunidade,  falou que as pessoas Brasil a fora 

estão preocupadas com o próximo pleito, e também com a escolha dos candidatos que lhes 

representarão, pois a maioria dos brasileiros está buscando candidatos idôneos, íntegros com 

um currículo ético e responsável, para que elas possam depositar o seu voto para lhes 

representar na Câmara dos Deputados, no Senado e na Presidência da República. O edil em 

seguida, comentou que, como líderes locais, tem a obrigação de filtrar os candidatos que se 

apresentarão para seus amigos, e também que depositarão seu voto. Afirmou que, se o ex-

presidente Lula conseguir se candidatar à Presidência este ano, serão poucos os concorrentes, 

mas se ele não conseguir haverá muitos candidatos ao cargo, o que no caso de Governador 

não ocorrerá o mesmo em nosso Estado.  No entanto, o que mais tem preocupado as pessoas é 

a escolha dos deputados, haja vista os maus exemplos que temos visto no Congresso 

Nacional. Relembrou que, na gestão do Prefeito Antônio Dória de 2005 a 2012, na qual o 

município de Poço Verde obteve muitas obras, autarquias federais se estabeleceram no 

município, além de outros investimentos estruturais, a exemplo do CECAF, de praças que a 

cidade recebeu por intermédio dos Valadares. Disse ainda, que o colega Gilson Rosário 

trouxe informações de que, o município receberá diversas emendas parlamentares este ano, 

algo que é excelente para o desenvolvimento do povo, pois quando os políticos buscam 

recursos para o município melhoram a vida da população. O senhor vereador Pedro de Jesus 

Santos comentou na sequência que, quando um vereador utiliza a Tribuna para falar sobre 

algo que conseguiu ou sobre algo que não está funcionando bem, está prestando contas à 

sociedade, pois foi eleito para trabalhar pelo povo. Por outro lado, o edil observa que mesmo 
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o município sendo pequeno, nos horários de pico tem dificuldades com a mobilidade urbana e 

a organização do trânsito, pois o movimento de veículos e pedestres é grande, e isso ocorre na 

maioria dos municípios, que se desenvolveram ao longo da gestão do Presidente Lula, que 

deu a oportunidade as pessoas de adquirirem veículos, com a facilitação do crédito.   O edil 

sugeriu que o Prefeito buscasse emendas, junto ao deputado André Moura, para a construção 

de ciclovias, nas vias que ligam a Dakota, ao Conjunto Silvino Augusto, e as principais ruas 

da cidade, haja vista o grande número de pessoas que transitam por estes locais, 

principalmente nos horários de maior movimento. Em seguida, o senhor vereador José 

Alessandro Santana Farias falou que participou de dois cursos, sobre educação emocional na 

cidade de Aracaju e, destacou que aprendeu a controlar as emoções através da respiração, e 

ensinou a técnica aos colegas. Relatou ainda, sobre a ênfase que o colega Gileno Santana  

demonstra, quando afirma que está satisfeito com a gestão atual, e afirmou que espera que, o 

colega continue tendo acesso ao Prefeito até o fim da gestão. O edil falou ainda, sobre as 

emendas que o Prefeito Iggor conseguiu trazer para o município, e parabenizou a iniciativa do 

chefe do Executivo. Ele comentou que, cada gestor que passou pela administração municipal 

deixou o seu marco na história, assim como todos os vereadores e as lideranças comunitárias, 

que contribuem para o desenvolvimento do município.  E mais, destacou que os vereadores 

podem pedir aos deputados os quais apoiarão que, encaminhem emendas, para beneficiar a 

população poçoverdense. Na ocasião, o senhor vereador José Alessandro afirmou que, alguns 

colegas vereadores têm vantagem na gestão municipal, e não é necessário citar nomes, pois as 

pessoas percebem este fato ocorrendo, mas alertou que, os eleitores que elegeram o atual 

Prefeito, se ele não cumprir com o que prometeu, poderão ser os mesmos que o retirará. 

Parabenizou o colega José Raimundo, que apresentou Indicação solicitando ao Prefeito que 

reabrisse a casa de apoio, e lamentou que, essa solicitação só tenha sido atendida após um ano 

e dois meses de gestão. Por meio de aparte, o senhor vereador José Raimundo comentou que, 

apesar da casa de apoio estar aberta, as pessoas têm criticado que, não está sendo ofertada 

alimentação para as pessoas que frequentam a casa, e pediu que o Prefeito providenciasse 

isso, haja vista que muitas pessoas não têm condições de pagar alimentação, e só retornam à 

noite para a cidade, portanto passam o dia inteiro com fome. Continuando, o senhor vereador 

José Alessandro comentou que, esteve na casa de apoio, mas não observou essa questão do 

almoço, no entanto espera que não demore muito para ser resolvida.  O edil relembrou ainda a 

questão da quadrilha junina Chamego Bom, e pediu ao Secretário Municipal de Cultura, que 

procurasse os integrantes da quadrilha, para conversar e ver o que pode ser feito, para que 

essa tradição não desapareça. O parlamentar sugeriu que, a Casa Legislativa encaminhasse um 

ofício ao Secretário, para que possa esclarecer este assunto em uma das Sessões, e indagou 

mais uma vez onde foram gastos os recursos do salário educação? Indagou também porque 

estão sendo colocadas grandes pedras nas praças do município? O edil chamou a atenção para 

as pedras que estão sendo colocadas nas praças da cidade, e os moradores têm reclamado 

desta situação e solicitando que sejam retiradas as pedras das calçadas, porque as pessoas 

possam passar. O senhor vereador José Alessandro também pediu explicações sobre o corte 

no fornecimento de água dos logradouros públicos, a exemplo do cemitério e de algumas 

Praças. Afirmou que, a Praça do Triângulo é um local muito movimentado, pois recebe os 

visitantes de que vem de várias cidades e, não tem um banheiro adequado, para que as pessoas 

possam utilizar. Relatou que, a Praça da Santa Cruz era um local onde muitas crianças 

costumavam brincar, mas atualmente está cheio de entulho, sem arborização e, os brinquedos 

que existiam lá estão se deteriorando. Na oportunidade, parabenizou ao Prefeito por ter 

conseguido várias emendas para o município, através dos deputados e afirmou que será difícil 
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conquistar os votos das pessoas, para as próximas eleições, pois os políticos estão 

desacreditados, mas é preciso que os bons políticos façam a diferença.  Por fim, agradeceu a 

presença dos munícipes na Sessão. E, por não haver outras matérias para serem discutidas ou 

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

o senhor vereador Gilson Santos do Rosário comentou que, o colega José Alessandro cobra 

muito do poder público, mas no momento de ajudar o município a arrecadar mais recursos, 

para melhorar a qualidade de vida das pessoas segurou o Projeto, para que não fosse votado, 

fazendo uma política do quanto pior melhor. Citou que, alguns colegas perderam as vantagens 

que tinham na gestão passada, com a mudança de Prefeito, e atualmente estão criticando os 

vereadores da situação, mas afirmou reconhecer que, isso é normal e natural da política. O 

senhor vereador Gilson Rosário comentou que, se o colega tivesse permitido que o Projeto 

fosse votado no ano passado, talvez pudesse estar cobrando muito mais do Prefeito. Declarou 

o orador que na vida pública as pessoas observam o comportamento dos vereadores e do 

Prefeito criteriosamente e os avaliam, e continuam aqueles que fazem um bom trabalho.  O 

edil recomendou ao colega que faça a sua política, com respeito ao próximo, assumindo seus 

posicionamentos.  Por conseguinte, o senhor vereador Jaci Silvino de Sousa justificou a 

Indicação de sua autoria, solicitando a ampliação da Escola Municipal Dona Caçula 

Valadares, com a construção de duas salas de aula, e ainda a construção de mais uma creche 

no Distrito São José, pois o número de crianças está crescendo e o espaço está pequeno, para 

comportar os alunos. Falou também que, o motivo do corte do fornecimento de água nos 

logradouros públicos foi à falta de pagamento das faturas da gestão passada, pois o Prefeito 

deixou uma dívida de mais de R$ 1,8 milhão de reais na DESO, além de muitos outros 

problemas para serem resolvidos. Comentou que, a solicitação de almoço na casa de apoio é 

legítima, mas pediu que as pessoas tivessem paciência, pois cada coisa será resolvida há seu 

tempo. Exemplificou com a questão dos banheiros da Câmara, que também não foi 

consertado, por falta de recursos, já que estava pagando o subsídio dos vereadores que 

assumiram. A seguir, o senhor vereador José Alessandro pediu que na próxima Sessão fosse 

reproduzido o áudio no qual foi acusado de referir-se ao senhor vereador Pedro como macaco.  

Disse ainda, que em relação às vantagens, que o colega Gilson se referiu, destacou que tem 

orgulho de dizer que ele e seus familiares são todos concursados, e quando teve a 

oportunidade de trabalhar na Secretaria de Educação fez um bom trabalho, e não se opõe a 

esposa ou parente de vereador trabalhar na administração pública, desde que de fato mostre 

serviço. Disse ainda que não quis ofender o colega Gilson quando falou sobre a “braúna boca 

branca”, e destacou que é como as pessoas referenciam os grupos políticos do município, e 

continuará fazendo a sua política servindo ao povo, que é a sua obrigação. Continuando, o 

senhor vereador Gileno Santana Alves parabenizou o senhor vereador Emílio de Jesus 

Souza, pela passagem de sua data natalícia, desejando muita saúde, paz e sucesso.  O edil 

disse ainda, que o colega José Alessandro não pode criticar os outros, pois também já esteve 

em cima do muro em outras ocasiões. E mais, comentou que é um homem integro e só 

permanece num grupo, se estiver sendo respeitado. Afirmou que é um vereador inquieto e 

contribuiu muito para o desenvolvimento do povoado que reside, o Saco do Camisa. O edil 

disse ainda, que não considera o colega José Alessandro, como vereador do Saco do Camisa, 

pois ele apenas trabalha no local e não vivencia os problemas junto da comunidade. O edil se 

comprometeu a trabalhar e continuar lutando para melhorar cada vez mais o seu município. 

Em seguida, o senhor vereador José Raimundo de Jesus Souza comentou que, esteve 

recentemente visitando o povoado Saco do Camisa, e lá conversou com um morador, que 

elogiou muito o senhor vereador José Alessandro, e segundo o munícipe o edil está fazendo 
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um bom trabalho na comunidade, e se continuar dessa forma, na próxima eleição se for 

candidato obterá o dobro de votos que teve na última eleição, e parabenizou o colega, pelo seu 

trabalho. Continuando, o edil pediu que o Prefeito se sensibilizasse com o povoado Rio Real, 

que está abandonado, e indagou quando irão resolver a problemática do lixão, que está se 

aproximando cada vez mais das residências das pessoas, que estão adoecendo com os resíduos 

provenientes daquele material acumulado. Destacou que, a retirada do lixão foi uma das 

promessas de campanha do atual Prefeito, mas até o momento não tomou nenhuma 

providencia, para resolver aquela problemática. E, indagou o que aconteceu? Porque ninguém 

fala mais sobre este assunto? Onde está o dinheiro do município? Na ocasião, também falou 

sobre a situação da praça, que está totalmente depredada, praticamente às escuras sem 

iluminação pública, e com as ruas cheias de buracos, além disso, o posto de saúde mais parece 

uma casa de farinha. O edil afirmou que, tem apresentado diversas Indicações, mas 

infelizmente não têm sido atendidas pelo Poder Público, clamou ao Prefeito para que se 

sensibilize, pois as pessoas estão sofrendo muito. Falou também sobre a inauguração do Poço 

na Lagoa do Junco, que segundo os moradores, só teve água no dia da inauguração, e as 

pessoas da localidade tem solicitado, que o abastecimento de água retorne.  Por conseguinte, o 

senhor vereador José Alessandro parabenizou o colega Emílio de Jesus e as servidoras Josy  

e Tainá pela passagem da data natalícia. O edil disse ainda, que nunca ficou indeciso no que 

diz respeito a apoio de política, pois tem sua opinião e convicção formada.  Depois, o senhor 

vereador Edson de Jesus Reis Santos parabenizou o colega Emílio de Jesus, pelo seu 

aniversário desejando muitas felicidades e muitos anos de vida. Disse ainda, que se refere ao 

colega José Alessandro, porque ele sempre apresenta Indicações para melhorias no povoado, 

além de trabalhar no povoado há muitos anos, foi um dos mais votados nas últimas eleições 

naquela região, por isso o considera um representante do Saco do Camisa, assim como 

considera representantes do Rio Real os vereadores Emílio e José Raimundo.  A seguir, o 

senhor vereador Gilson do Rosário não compreende como o colega José Raimundo se 

preocupa com o seu povo, mas trás da sua família seis pessoas para pegar ficha para fazer 

exames, enquanto as demais pessoas ficam sem as fichas, e ressaltou que o colega deveria ter 

mais consciência e consideração com o seu povo. Em seguida, o senhor vereador Pedro de 

Jesus Santos parabenizou o colega Emílio e as servidoras Josy e Tainá por suas datas 

natalícias, desejou sucesso, saúde e paz para todos.  O edil explicou que, votou no 

Remanejamento de 80% para a atual gestão, assim como fez nas demais, e não tem 

preocupação em relação a isso, pois agiu de forma coerente. Por outro lado,  falou sobre as 

fichas que os familiares do colega José Raimundo pegaram na clínica de saúde da família, e 

explicou que, aquelas fichas não eram para eles, mas para algumas pessoas que não podiam 

vir até a cidade de madrugada, para pegar as fichas, e por sua vez o edil chamou os familiares, 

para se sacrificarem para fazer uma boa ação ao próximo. O edil chamou a atenção para o 

assunto, porque acredita que é preciso que ambos os lados sejam ouvidos, e chamou a atenção  

para a responsabilidade do Secretário de Saúde. Afirmou que, os vereadores e seus familiares 

também têm direito de utilizar os serviços públicos, haja vista que também pagam seus 

impostos. A seguir, o senhor Presidente publicou convite para os munícipes, e destacou que 

na próxima quinta-feira, a senhora Viviane Fernandes, Doutora em saúde e ambiente, se fará 

presente nesta Casa, com o objetivo de apresentar o Projeto Interdisciplinar Doar-se. Falou 

que é admirável um vereador se manter por tantos mandatos no cargo, e parabenizou o senhor 

vereador Gilson Rosário por este feito. Disse ainda, que todos tem o direito de escolher um 

lado, seja político, no futebol, na religião ou em qualquer outra situação, cada um no seu 

momento e, cabe às outras pessoas respeitar a decisão do outro. Afirmou que, apesar de seu 
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pai ser muito ligado ao grupo político que atualmente gerencia o município,  retornou ao 

grupo de oposição, pois se identifica com as pessoas que fazem parte dele, como também 

respeita e reconhece a história que o grupo construiu, e pretende continuar nele, e se o 

candidato a Prefeito para a próxima eleição for do seu agrado, vai a campo e lutará, se não for, 

se  recolherá, e ressaltou que, no momento não tem vontade de retornar para o grupo do atual 

Prefeito. Concluiu, parabenizando o colega José Alessandro, pela sua atuação e postura, e 

destacou que muitas pessoas tem o elogiado. 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 dois de março 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 abaixo subscrevo.  

 

Plenário da Câmara Municipal de Poço Verde, em vinte de março de 2018. 
 

 

 

Alexandre Almeida Dias/PSDC 

Presidente 

 

José Raimundo de Jesus Souza/PSB 

Vice-Presidente 

 

Edson de Jesus Reis Santos/PSB 

Primeiro Secretário 

 

José Alessandro Santana Farias/ PC do B 

Segundo Secretário 

 

Emílio de Jesus Souza/PSDB 

Vereador  

 

Damares Vieira Cavalcanti /PMN 

Vereadora 

 

Gilson Santos do Rosário/PMN 

Vereador 

 

Gileno Santana Alves/PSDB 

Vereador  

 

Josefa Délia Félix dos Reis/PP  

Vereadora 

 

Jaci Silvino de Sousa/PSC 

Vereador 

 

Pedro de Jesus Santos/ PDT 

Vereador 


