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

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 

Decreto Legislativo 004/2018 - “Concede Título de Cidadão Poçoverdense ao senhor Jônatas 

Batista Oliveira”, de autoria do senhor vereador Edson de Jesus Reis Santos; Requerimento 

004/2018 - Ao senhor Euberlan da Silva Souza, Secretário Municipal da Juventude, Esporte e 

Cultura. 1. Convida o senhor Euberlan da Silva Souza, Secretário Municipal da Juventude, 

Esporte e Cultura, a comparecer em uma das Sessões Ordinárias deste Pode Legislativo, em data a 

combinar, para falar a respeito de possíveis apoios aos grupos culturais, como as tradicionais 

quadrilhas juninas deste município de Poço Verde, de autoria do senhor vereador Presidente 

Alexandre Almeida Dias; Moção de Congratulação 01/2018 - Congratulações ao Prefeito desta 

municipalidade, o senhor EVERALDO IGGOR SANTANA DE OLIVEIRA, por sua passagem 

natalícia em 22 de março, de autoria do senhor vereador Gilson Santos do Rosário. A seguir, deu-

se início ao Grande Expediente, no qual a senhora Viviane Fernandes, Doutora em Saúde e 

Ambiente, assumiu a Tribuna com o objetivo de apresentar o Projeto Interdisciplinar Doar-se, 

que se originou há alguns anos ainda quando estava se graduando, e tem o objetivo de falar sobre a 

doação de órgãos, um assunto muito delicado para a sociedade. A oradora afirmou que conforme 

pesquisas, o Estado de Sergipe tem índices muito altos de negativas familiares, cerca de 74% das 

famílias abordadas negam a doação de órgãos, não porque são pessoas ruins, mas pela 

desinformação, e também pela falta de investimento do poder público.  Segundo a oradora, 

existem cerca de 32 mil pessoas aguardando transplantes de órgãos, deste total pelo menos 25 mil 

estão esperando por um rim,  e destacou que das pessoas que precisam de transplante, muitas delas 

não se interessam pelo procedimento, pois tem medo de sair da máquina, mas aqueles que fazem o 

transplante, dizem que se ficassem ao menos uma semana fora da máquina,  já seria o bastante. 

Destacou que,  o Projeto Doar-se tem o objetivo de conscientizar as pessoas sobre o crescente 

número de pacientes com  insuficiência renal crônica, alertar as pessoas sobre a prevenção e 

identificação precoce  dessas doenças, que podem ser tratadas através de medicamentos se forem 

logo detectadas, dando maior qualidade de vida aos pacientes. A oradora falou que o Projeto 

Doar-se tem várias vertentes como qualificar profissionais de saúde no campo do autocuidado, 

bioética, doação de órgãos, transplantes e deficiência e, também otimizar o atendimento na 

atenção básica em saúde, a partir de estratégias associadas aos dados epidemiológicos e às 

práticas, contribuindo com a prevenção de doenças crônicas. Falou também sobre o livro Quel e a 

Máquina, que conta a história de uma criança que sofre de doença renal crônica, e faz uma 

reflexão sobre a relação finita de tempo que temos. A idealizadora do Projeto Doar-se em seguida 

colocou-se à disposição dos vereadores para o esclarecimento de dúvidas, para a formalização de 

parcerias para a conscientização das pessoas, haja vista que a insuficiência renal é uma epidemia 

crônica global.  Em seguida, a senhora vereadora Josefa Délia Félix dos Reis parabenizou a 

oradora pela brilhante explanação e, indagou se existe algum documento que, contenha a 

informação de que a pessoa é doadora de órgãos? E quais os procedimentos para que uma pessoa 

seja doadora de órgãos? A oradora explicou que, não existe um documento que contenha essa 

expressão, pois mesmo que o falecido tenha o desejo de doar, quem é responsável pelo corpo são 

os familiares, por isso, a importância de falar sobre este tema na família, para conscientizá-la e 
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prepará-la para a morte, para que não seja tão dolorosa. No entanto, a senhora Viviane Fernandes 

destacou que, as pessoas costumam atender a vontade do falecido. Por conseguinte, o senhor 

vereador Edson de Jesus Reis Santos parabenizou à senhora Viviane pela palestra, que trata sobre 

um tema tão importante, que é a doação de órgãos e relatou algumas lendas urbanas, que por 

muito tempo assombraram as pessoas. Comentou que, passou um período transportando pessoas 

que fazem tratamento de hemodiálise, e observou um grande número de pacientes com problemas 

renais, que representam mais de 60% da fila de pacientes para transplante. O edil afirmou que, os 

órgãos transplantados de pessoas vivas têm mais durabilidade que, os de cadáver, que muitas 

vezes após o transplante, depois de um certo período, os rins param de funcionar. Comentou que, 

infelizmente a desinformação e os boatos atrapalham muito a doação de órgãos, pois as pessoas 

têm medo. E em seguida perguntou: Qual a melhor política pública, para conscientizar as pessoas 

sobre a doação de órgãos, e também para a prevenção dessas doenças, para diminuir o número de 

transplantes? A oradora comentou que, a prevenção é feita através do cumprimento dos preceitos 

da atenção básica de saúde, que já existem, através da efetividade de atendimento desses 

pacientes. Disse ainda, que não compreende porque o Estado de Sergipe não tem interesse efetivo 

em realizar os transplantes, haja vista que, todos os procedimentos não possuem teto, e são pagos 

acima da tabela do SUS. E mais, disse que há uma grande resistência tanto do Poder Público, 

quanto dos profissionais, de não realizar esses procedimentos em Sergipe, mas desconhece porque 

isso ocorre, já que seria necessário pouco espaço e investimento para tal. Por outro lado, as lendas 

urbanas sobre transplantes não tem qualquer fundamento, como também dificultam a 

conscientização das pessoas, e a vida dos pacientes que necessitam de transplantes. Depois, o 

senhor vereador Gilson Santos do Rosário agradeceu e parabenizou a oradora pela palestra, e 

destacou que, as pessoas só pensam sobre o assunto, quando alguém da família necessita de 

transplante, e destacou que é necessário mudar essa visão, e conscientizar as pessoas que, um 

gesto de doação de órgãos, pode mudar a vida de várias outras pessoas, como também 

conscientizar as pessoas em relação a prevenção de doenças renais e para os cuidados com as 

doenças preditivas como diabetes e hipertensão. O edil também relatou que, é doador de órgãos, e 

que já deixou isso bem claro para a família dele. Por conseguinte, a senhora vereadora Damares 

Vieira Cavalcanti parabenizou a oradora pela palestra, e destacou que como trabalha na área da 

saúde, conhece a rotina sofrida dos pacientes renais, as dificuldades financeiras de se alimentar, 

para fazer os exames, os sintomas e tudo que envolve esses problemas de saúde.  Disse ainda, que 

a realidade dos pacientes renais é muito triste, pois além de falta de transplante, falta investimento 

e, os melhores profissionais do Estado, estão saindo dos hospitais públicos, por falta de condições 

de exercer seu trabalho, pelo descaso do Poder Público. Também afirmou ser favorável a doação 

de órgãos, pois acredita na solidariedade e no bem comum, e concluiu parabenizando a oradora, 

pelo trabalho brilhante. Continuando, a oradora comentou que, existe uma associação de pacientes 

renais crônicos, que é uma organização bem estruturada, e que possui banco de medicamentos, 

que empresta ou doa remédios, além de aconselhamento, orientações muito precisas para os 

pacientes. A seguir, o senhor vereador José Alessandro Santana Farias parabenizou a oradora, e 

enfatizou a sua satisfação por ter acompanhado o crescimento da senhora Viviane, desde a 

infância.  Ressaltou a importância de orientar as pessoas sobre este tema, fazendo-as perceberem 

que os órgãos de um ente querido, pode permanecer vivos dentro de outras pessoas, e também 

chamou a atenção para a cobrança de ações mais efetivas ao Poder Público sobre a realização de 

transplantes no Estado. E, concluiu se colocando à disposição para ajudar no que for necessário. 

Por conseguinte, o senhor Presidente comentou que é um orgulho, para o município ter uma 

ilustre representante do município, com a titulação de doutora, e destacou que a senhora Viviane 

Fernandes mantém vínculo com a cidade, e os poçoverdenses só tem a ganhar com isso. O edil 
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falou também que, em determinado momento de sua vida, acompanhou alguns pacientes renais, 

pois os levava para realizar a hemodiálise, e destacou que algumas pessoas de tanto utilizarem 

anti-inflamatórios indiscriminadamente, quando sentiam dores, ocasionaram problemas renais.  

Falou ainda, que as pessoas precisam ter ciência que os problemas renais não são originados 

apenas por parentesco. Parabenizou a oradora pela conquista dos títulos de graduação e 

recomendou que possa vir mais vezes à Câmara, para falar sobre este assunto, e assim, 

sensibilizar as lideranças políticas do Estado fazendo com que percebam este problema, e tomem 

as providências sobre a realização de transplantes e investimento na área. Em seguida, o senhor 

vereador Pedro de Jesus Santos falou da sua satisfação de ter uma conterrânea poçoverdense, com 

várias titulações acadêmicas, e também a parabenizou pela dedicação em elaborar o Projeto Doar-

se, como também de fazer esse trabalho para ajudar as pessoas que precisam de transplante. A 

oradora falou que de fato muitos pacientes obtiveram a insuficiência renal crônica, pelo abuso de 

medicamentos, que é um problema de saúde pública que afeta todo o povo brasileiro. Por fim, 

agradeceu o espaço concedido, e convidou os vereadores a fazerem parte desse projeto. Depois, o 

senhor vereador José Alessandro indagou onde adquirir o livro Quel e a Máquina.  Por 

conseguinte, a senhora Kamylla Vieira Sarmento Cavalcanti, Secretária Municipal de Assuntos 

Políticos Institucionais, falou sobre o Projeto de Interiorização dos Cursos Profissionalizantes do 

SENAI, e destacou que os cursos ofertados são gratuitos, mas tem vagas limitadas. Explicou que, 

as inscrições foram divulgadas na internet e através das redes sociais, e estão sendo 

disponibilizadas vagas limitadas nos dias 21, 22 e 23 de março para os cursos que iniciarão em 

abril próximo. E, cursos oferecidos são auxiliar de eletricista, eletricista automotivo, produtor de 

derivados de leite, produtor de embutidos e defumados, costureiro industrial, cada um com uma 

quantidade de vagas limitadas. A oradora explicou que, os cursos que tiveram maior procura 

foram os de costureiro industrial e eletricista automotivo, mas algumas pessoas tiveram problemas 

para se inscrever por não apresentarem a documentação exigida pelo SENAI, mas a grande 

maioria se inscreveu sem dificuldade.  Os cursos terão duração de dois meses, com aulas diárias, e 

todo material do curso e uniformes serão ofertados pelo SENAI, e o local de realização dos cursos 

será na Praça da Juventude, por ser um local amplo e que conta com estrutura de banheiros. O 

município de Poço Verde arcará com as despesas de hospedagem e alimentação dos professores 

que ministrarão as aulas.  A senhora Kamylla Cavalcanti afirmou que logo no primeiro dia de 

inscrições houve muita procura de cursos, e para organizar melhor houve a distribuição de senhas 

por curso, que se esgotaram em pouco mais de meia hora. Como a demanda de pessoas foi muito 

grande, a oradora fez uma lista de espera, com os dados das pessoas interessadas, para que nas 

próximas turmas, essas pessoas possam realizar os cursos de seu interesse.  A oradora disse ainda, 

que este Projeto já qualificou 55 mil pessoas, e em Poço Verde 138 alunos terão a qualificação 

concedida pelo SENAI. Por fim, parabenizou à senhora Viviane Fernandes pelo Projeto Doar-se, 

e se colocou a disposição dos vereadores para esclarecer possíveis dúvidas. Depois, a senhora 

vereadora Josefa Délia Félix dos Reis comentou sobre a importância dos cursos do SENAC e 

SENAI, que sempre vieram ao município e, indagou a Secretária, se houve alguma mudança 

quanto aos critérios de seleção para os cursos? A oradora explicou que os critérios são os mesmos, 

e vinda desses cursos proporcionam a qualificação para geração de emprego e renda para as 

pessoas. Por conseguinte, o senhor Presidente falou sobre a relevância desses cursos para a 

sociedade, e destacou que se surpreendeu ao ver a Secretaria de Assuntos Políticos e Institucionais 

fazendo a articulação dos mesmos, pois era sempre realizada pela Secretaria de Assistência Social. 

O edil indagou se a Secretaria possui alguma equipe, ou há apenas a existência da Secretária 

responsável pela pasta? A senhora Kamylla Cavalcanti comentou que, a Secretaria não tem uma 

equipe formada, porque a Prefeitura não tem um espaço adequado para comportar as pessoas, e 
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destacou que, atualmente, divide a sala com o Secretário Municipal de Cultura e Esporte. No 

entanto, afirmou que ocorrerão algumas mudanças no prédio e, ela terá uma sala própria, onde terá 

um ou dois auxiliares. Disse ainda, que tem feito parcerias com as demais secretarias, para realizar 

o seu trabalho, e tendo apoio de alguns colegas servidores, para ajudar a realizar a divulgação dos 

cursos, para as inscrições, e também para outras demandas que aparecerem.  Continuando, o 

senhor Presidente falou que é muito importante à realização desses cursos, pois possibilita que as 

pessoas tenham profissão e renda. Por conseguinte, o senhor vereador Gilson Santos do Rosário 

comentou que, das outras vezes que a carreta veio ao município foi por intermédio do deputado 

Zezinho Guimarães, e falou que o parlamentar tentará levar esses cursos para os povoados, para 

que abranja mais pessoas. Ainda no Grande Expediente, o senhor vereador José Alessandro 

Santana Farias leu as atas de sessões anteriores, para demonstrar aos colegas vereadores que, 

nunca se referiu ao senhor vereador Pedro como macaco, mas falou sobre os políticos que mudam 

de opinião com frequência, no entanto, o colega Gilson Rosário através de suas brincadeiras tenta 

colocar palavras na boca dos outros. Chamou a atenção que, uma política feita com 

responsabilidade não joga palavras ao vento, pois sabe que palavras proferidas de mau jeito podem 

machucar as pessoas, e as palavras não voltam atrás.  Afirmou que, está nesta Casa, fazendo o 

melhor que ele pode, com respeito ao povo que o elegeu. E mais, disse que um diploma não é 

tudo, e muitas vezes algumas pessoas assumem cargos, não por sua capacidade, mas por 

apadrinhamento de políticos, que não sabem fazer uma política voltada para o povo. O edil refletiu 

ainda, que quando se faz uma política voltada para o povo às pessoas são perseguidas, e indagou 

porque será que a vereadora Marielle foi assassinada? Disse também que, atualmente quando 

adentra em alguns locais, percebe que as pessoas lhe veem de outra forma, mas afirmou que não 

segue lideres políticos, mas a vontade do povo. E mais, destacou que, em nenhum momento esteve 

indeciso em relação a seu posicionamento político, bem como não esperou até o último momento 

para declarar que estava apoiando determinado grupo, como outras pessoas, e sempre foi muito 

honesto com seus familiares, que sempre respeitaram a sua decisão, apesar de fazer parte de um 

grupo político diferente. Também disse que, não se importa que o colega Gileno afirme que, ele 

não representa o povoado Saco do Camisa, apenas porque ele não tem residência na localidade, 

pois se considera representante, já que sempre lutou pela comunidade, desde que passou a 

trabalhar na localidade há mais de 20 anos. O edil comentou que a comunidade é muito organizada 

e as pessoas que lá residem são muito acolhedoras, e o recebeu de braços abertos.  Destacou que 

mesmo que não esteja na Câmara nos próximos anos, continuará representando as pessoas daquela 

comunidade. O edil disse ainda, que o país está passando por dificuldades, pelo descaso em 

decorrência dos "políticos macacos".   Afirmou que, na Sessão passada falou sobre as pedras nas 

calçadas das praças e, imediatamente as pedras foram retiradas e colocadas nos canteiros, 

permitindo a passagem das pessoas, mas não resolveu o problema completamente. O senhor 

vereador José Alessandro disse ainda, que a Secretaria Municipal de Educação teve dois meses, 

para se organizar, no entanto nenhuma escola teve benfeitoria, mesmo o município recebendo 

recursos do salário educação. E indagou mais uma vez onde estão sendo investidos esses recursos?  

E mais, afirmou que antes de fazer suas colocações na Tribuna, procura saber se a informação está 

correta, para não cometer injustiças.  Na oportunidade, o edil falou sobre o transporte escolar que, 

ainda está indefinido, já que cada dia vem um veículo diferente buscar os professores, e muitas 

vezes sendo um veículo que não comporta todas as pessoas, e exemplificou com um fato ocorrido. 

O edil lamentou que, os professores que fizeram greve em 2016, estejam calados passando por 

situações como esta, dando aula nos pátios das escolas, entre outros problemas.  Além disso, não 

admite ficar calado vendo tais fatos ocorrendo, e se um dia tiver esse comportamento que os 

colegas o repreendam. Agradeceu a Secretária Kamylla, e solicitou que, busque outros cursos para 
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contemplar mais pessoas. E, concluiu recomendando que os vereadores da oposição que reforcem 

as suas casas com rochas firmes, para que o mau não os atinjam. Em seguida, o senhor vereador 

Pedro de Jesus Santos falou sobre o Dia Mundial da Água, e destacou que o Brasil é o país que 

mais tem água potável no mundo, apesar disso boa parte dos brasileiros tem muita dificuldade de 

acesso à água.  E, indagou como as pessoas estão lidando com a água atualmente? Como os 

poçoverdenses estão lidando com o Rio Real, que banha o município? Falou sobre a dificuldade 

de acesso a água nas regiões mais longínquas do município, que tem que ser atendidas através de 

carro pipa, e até mesmo regiões que possuem tubulação da DESO como Tabuleirinho, Cacimba 

Nova e Recanto, as pessoas não recebem a água. O edil refletiu que, muitas vezes alguns políticos 

utilizam a água como trampolim, relatou que, os tickets de água da defesa civil não chega para 

todas as pessoas do município, e muitas reclamam que, outras pessoas têm mais facilidade de 

conseguir esse benefício, porque é aliado a gestão. Chamou a atenção que todos precisam de água, 

independente se votou ou não no Prefeito, e é preciso fazer chegar a estas pessoas, este bem tão 

precioso e necessário para a manutenção de suas necessidades básicas, enfatizou o orador, que 

chamou a atenção também de todos os colegas como agentes públicos, para discutir no seu dia a 

dia os problemas relacionados à água, e ressaltou a importância de buscar maneiras de preservar, o 

meio ambiente, de proibir o uso de agrotóxicos que contaminam o solo e à água, que muitas vezes 

é utilizada para os animais e seres humanos. Afirmou que é preciso dar acessibilidade à água para 

todas as pessoas, e relembrou que, no início da gestão atual foi inaugurado um poço no povoado 

Lagoa do Junco, e indagou se as pessoas da comunidade estão sendo atendidas como foi 

comemorado na inauguração daquela fonte. E mais, comentou que, está abordando este assunto, 

porque é um tema que está intrinsecamente ligado ao município. Retomou o tema eleições, e 

afirmou que, os vereadores como representantes do povo devem apoiar candidatos que tenham 

uma conduta ilibada, e é uma responsabilidade debater este assunto, haja vista que é o ambiente 

propício para tal. Na ocasião, o edil falou sobre a Indicação 023/2018 de sua autoria, que solicita 

providências emergenciais 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, e destacou que, após a 

apresentação desta Indicação, o SINTESE também apresentou ofício ao Prefeito, com a mesma 

solicitação, e para o edil já foi um passo positivo, pois demonstra que o Sindicato está tentando 

fazer algo, e compreendendo o que já era feito pelo ex-secretário Paulo Roberto Caduda, que 

administrava os recursos da educação.  O edil concluiu reafirmando o seu compromisso com a 

população de Poço Verde. Depois, o senhor vereador Edson de Jesus Reis Santos falou sobre a 

visita à DESO, para protocolar a Indicação solicitando a melhoria nos serviços de abastecimento 

de água do Povoado Malhadinha, contou também que, ontem o Governo do Estado encaminhou 

uma ambulância nova do SAMU para o município, atendendo as diversas solicitações de sua 

autoria, e destacou que isso é algo positivo para o Município, pois o atendimento as pessoas será 

mais rápido. Na oportunidade, o edil falou sobre a falta de lâmpadas nos postes das vias públicas 

do povoado Tabuleirinho, como também da água que não chega às residências das pessoas que 

residem naquele povoado. O edil recordou da época que estava à disposição da Secretaria de 

Educação e afirmou que, o colega vereador José Alessandro sempre foi muito inquieto, e sempre 

estava disposto a ajudar os amigos, e na época quando algo ocorria um mínimo problema, as 

pessoas tiravam fotos e vídeos, fazendo críticas. Por meio de aparte, o senhor vereador José 

Alessandro Santana Farias comentou que, no dia em que o carro dos professores estava lotado, e 

um dos professores sugeriu tirar uma foto, mas os colegas de profissão não deixaram, temendo que 

essa imagem fosse divulgada nas redes sociais, e relembrou que esses mesmos professores 
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participaram da greve em 2016, e agora estão aceitando este tipo de situação como natural, 

enfraquecendo a classe. O edil lamentou o comportamento dos professores, quando o ex-secretário 

veio falar nesta Casa, e destacou que é direito da categoria protestar, mas também devem lembrar 

que são educadores e que têm que dar o exemplo para a sociedade, respeitando os outros. Além 

disso, relembrou que o Professor Caduda foi um dos melhores Secretários que passou pelo 

município, e antes disso doou a sua vida ao SINTESE, e a causa dos professores, que Unidos 

conseguiram ter o reconhecimento que almejavam. O edil disse ainda, que os vereadores não estão 

nesta Casa para denegrir a imagem de ninguém, mas para mostrar os problemas as pessoas 

responsáveis, para que estas possam tomar providências. E mais, disse que os vereadores tem 

responsabilidade de ver o que a sociedade está precisando, observar as críticas e filtrar as 

informações que realmente são verdadeiras. E, por não haver outros oradores 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 José Alessandro Santana 

Farias parabenizou o colega Edson, pela iniciativa de cobrar a ambulância, até que fosse 

encaminhada para o município, também parabenizou ao senhor José Renaldo da barragem, que 

sempre luta pelo abastecimento de água naquela região, e que já conversou com o ex-prefeito, e 

também com o atual, para que essa situação fosse resolvida. O edil chamou a atenção para o fato 

de que, a greve de 2016 era um ato político, tanto que as pessoas que estavam à frente da greve 

dos professores são as mesmas que atualmente estão calados, porque estão em cargos dentro da 

Administração Municipal, e relembrou que a gestão passa, mas os professores continuarão, e a 

classe sentirá saudades do professor Paulo Roberto Caduda. Também falou sobre uma situação 

que viu ontem, e alertou para a questão de segurança, pois o colega Jaci estava num trator junto 

com outra pessoa, retirando a cobertura da quadra do povoado São José, sem qualquer 

equipamento de segurança, correndo risco ao realizar aquele serviço, e, pediu que a Prefeitura 

alugue andaimes e que fizessem o serviço de forma segura. Por fim, o edil parabenizou o Prefeito 

pela sua passagem natalícia, e desejou muita saúde e paz, e que Deus o abençoe para que possa 

fazer o melhor pelo município. Em seguida, o senhor vereador Gilson Santos do Rosário falou 

que o colega está utilizando termos diferentes, para se referir as pessoas de acordo com a classe 

social, e acredita que na ocasião, o colega não estava no seu juízo perfeito, por estar transtornado 

com a decisão do colega Pedro de votar no remanejamento de orçamento. Por outro lado, em 

relação ao salário educação o edil afirmou que, a administração está disponível para trazer 

qualquer informação, mas relatou que já estão disponíveis no portal da Prefeitura. O edil relatou 

que, os vereadores da oposição têm uma forma de atuação diferente dos da situação, estes últimos 

tem a possiblidade de pedir diretamente ao Prefeito, já que estão mais próximos dele. E mais, 

enfatizou que o povo percebe o trabalho dos vereadores e do prefeito, e nas eleições escolhe quem 

melhor lhes represente, afirmou que só existe político ruim, porque o povo não sabe votar. O 

parlamentar também destacou que não compreendeu porque o colega falou em lobo mau, e 

destacou que, no processo político é normal e natural mudar de agrupamento, e não se arrepende 

nem se envergonha de ter ficado oito mandatos no mesmo grupo, mas como não estava sendo 

respeitado resolveu mudar, concluiu o edil. A seguir, o senhor vereador Gileno Santana Alves 

falou que durante a sua trajetória política, apoio diversos prefeitos, no entanto, comentou que, é 

um político independente, e não se apoia em Prefeito para se eleger e que resolveu sair do grupo 

em que estava, em decorrência de uma atitude do ex-prefeito Thiago Dória, que nas últimas 

eleições escolheu José Alessandro, para ser o representante do povoado Saco do Camisa, mesmo 

tendo apoiado o grupo durante tantos anos. O edil afirmou que desde que entrou para a política, 

sempre prestou serviços para a sua comunidade, através de assistencialismo, e está há tantos anos 

com mandatos de vereador por este motivo, as pessoas reconhecem o trabalho que faz, com seus 
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próprios recursos. Disse em seguida, que os seus próprios familiares se revoltam com ele, pois 

deixa de prestar assistência a seus filhos, para fazer pelos outros.  O edil disse ainda, que o colega 

José Alessandro não deve se preocupar com ele, pois todos os vereadores são representantes do 

município, e se de alguma forma ele se exalta na sua fala, é porque o colega também se altera no 

discurso se referindo a ele. O edil disse ainda, que tem voto em todas as regiões do cidade, pois 

atende a todos que lhe procura, e pediu ao senhor José Alessandro que parasse de incitar 

discussões com ele, pois sempre o respeitou e a sociedade não quer ver esse tipo de coisa, e sim 

ver os vereadores trabalhando em conjunto, servindo a população.  Continuando, o senhor 

vereador José Alessandro comentou que, não tem raiva do colega Gileno, pois sabe que ele é um 

homem trabalhador, e faz muito pela comunidade do Saco do Camisa, e nunca pediu que, as 

pessoas deixassem de votar no colega, mas que se pudesse ajudar, que ele agradecia. E mais, 

desabafou que as pessoas que lhe prejudicaram no povoado Saco do Camisa foram às pessoas que 

ele mais ajudou, e que fazia parte de seu dia a dia, e concluiu dizendo que ninguém pode apagar o 

que ele fez de bom pelo povoado, bem como o que o senhor vereador Gileno fez, concluiu o 

orador. Por conseguinte, o senhor vereador Gilson do Rosário justificou a Indicação de sua 

autoria, parabenizando o Prefeito, pela sua passagem natalícia nesta data, e pede a Deus que o 

ilumine, para que a cada momento possa fazer o melhor pelo povo de Poço Verde.  Depois, o 

senhor vereador Edson de Jesus Reis Santos subscreveu a Moção de Congratulação do colega 

Gilson, parabenizando o Prefeito pela data natalícia. A seguir, o senhor vereador Pedro de Jesus 

Santos também subscreveu a Moção de Congratulação em homenagem ao Prefeito Municipal, e 

destacou que foi uma atitude honrosa dos colegas vereadores Gileno Santana e José Alessandro 

de esclarecerem as coisas, reconhecendo que não tem problemas pessoais um com o outro, e 

recomendou que os colegas mantivessem o debate no campo das ideias, com o objetivo de fazer o 

melhor para o município. Por fim, o senhor Presidente agradeceu a presença das pessoas na 

Sessão. 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 

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 e dois de março de 2018. 
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