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Ata da Décima Terceira Sessão Ordinária do ano de dois mil e dezoito, realizada em três de 

abril, 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, Emilio 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: Moção de Congratulação 02/2018 - Congratulações a empresa 

Dakota Calçados S/A, em virtude do 4º ano de funcionamento na sede desta municipalidade, 

de autoria do senhor vereador Edson de Jesus Reis Santos; Indicação 029/2018 - Ao 

excelentíssimo senhor Everaldo Iggor Santana de Oliveira, sugerindo o que segue: 1. 

Providências emergenciais junto a Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão 

– SEPLAG, para a viabilização da vinda do CEAC itinerante a sede desta municipalidade, 

com a devida mobilização junto às comunidades rurais, para um melhor aproveitamento dos 

serviços disponibilizados, de autoria do senhor vereador Gilson Santos do Rosário; 

Indicação 030/2018 - Ao excelentíssimo senhor Prefeito Everaldo Iggor Santana de Oliveira, 

sugerindo o que segue: 1. Providências emergenciais junto aos órgãos competentes, voltadas 

para as seguintes ações: a. Estudos técnicos especializados para a viabilidade da realização de 

concurso público, para o preenchimento de vagas de cargos de provimento efetivo, no âmbito 

desta municipalidade; b. Recuperação da estrada vicinal e instalação de iluminação pública na 

comunidade Saquinho, no trecho compreendido da antiga Escola Municipal Edmundo de 

Araújo Dória até a estrada que dá acesso à Escola Agrícola Municipal Professor Dimas 

Rabelo dos Santos; c. Limpeza e melhoria da iluminação pública das Ruas Pedro Rocha 

Sobrinho e José dos Santos, na sede deste município; d. Pavimentação, rede hídrica e rede de 

energia elétrica no loteamento Acrísio de Araújo Dória; de autoria do senhor vereador Edson 

de Jesus Reis Santos; Indicação 031/2018 - Ao Excelentíssimo Prefeito Everaldo Iggor 

Santana de Oliveira, com cópia para o Secretário Municipal de Obras, senhor João Ramalho 

Barreto Conceição, sugerindo o que segue: 1. Reforma da ponte que liga o Distrito de São 

José a Barragem Padre Antônio Melo Costa; 2. Recapeamento asfáltico nas principais ruas e 

avenidas da sede desta municipalidade; 3. Recapeamento asfáltico em regime de urgência 

partindo da Praça José Bonifácio Rodrigues até a Creche Municipal Josefa Ferreira dos Santos 

(o trecho da Rua Gabriel Benevides do Rosário encontra-se esburacado, dificultando o fluxo 

de veículos); 4. Recapeamento asfáltico na área externa do CECAF (estacionamento); 5. 

Capina na Praça São Sebastião e reparos no recapeamento asfáltico em frente à Igreja Matriz, 

na sede desta municipalidade; 6. Reparos no recapeamento asfáltico em frente à Academia 

Geferson Almeida, de autoria do Presidente Alexandre Almeida Dias; Indicação 032/2018 - 

Ao ilustríssimo senhor João Ramalho Barreto Conceição, Secretário Municipal de Obras, 

solicitando o que segue: 1. Providências emergenciais voltadas para a retirada do lixo que está 

se acumulando nas proximidades do antigo matadouro; 2. Reparos emergenciais na 

iluminação pública da praça do Triângulo e na Praça do Barracão Cultural, de autoria do 

senhor vereador José Alessandro Santana Farias. A seguir, deu-se início ao Grande 

Expediente, no qual o senhor vereador Edson de Jesus Reis Santos comentou que faz o 

trabalho de vereador com muita honra e dedicação, está feliz com a oportunidade, que o povo 

de Poço Verde lhe proporcionou. O edil falou sobre a Moção de Congratulação em 

homenagem a Dakota, e destacou a importância de existir empresas como esta no município, 

que fomenta o desenvolvimento do município, com a oferta de emprego, e movimenta o 

comércio local, que está resistindo à crise, através da contribuição desta empresa, que 

emprega diretamente mais de 600 pessoas, há quatro anos, mas também contribui para a 
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geração de empregos indiretos.  Relembrou dos esforços do ex-prefeito Antônio da Fonseca 

Dória, para conseguir trazer esse empreendimento para o município, haja vista que outras 

cidades também tinham interesse de ter uma empresa consolidada no município. Em seguida,  

parabenizou a empresa por manter as atividades no município, dando autoestima para os 

poçoverdenses que fazem parte da empresa. Na oportunidade, o edil falou sobre a Indicação 

de sua autoria solicitando ao Prefeito, a realização de estudos técnicos especializados, para a 

viabilidade da realização de concurso público, para o preenchimento de vagas de cargos de 

provimento efetivo, haja vista a quantidade de pessoas que estão se aposentando, por tempo 

de serviço ou por motivo de doença, como também as que pedem exoneração por passar em 

outros concursos, deixando as vagas ociosas, e até mesmo fazendo que o município tenha que 

contratar prestadores de serviço para assumir estas vagas. Destacou que, muitos jovens o 

indagam quando será realizado um concurso em Poço Verde, e pediu que a Secretaria 

Municipal de Administração realizasse esse levantamento. O edil pediu também a 

recuperação da estrada vicinal e instalação de iluminação pública na comunidade Saquinho, 

no trecho compreendido da antiga Escola Municipal Edmundo de Araújo Dória até a estrada 

que dá acesso à Escola Agrícola Municipal Professor Dimas Rabelo dos Santos. O edil 

explicou que há muitos anos, não é realizada manutenção desta estrada, e destacou que é um 

acesso que foi esquecido, em decorrência de haver poucos moradores na região, e relatou que 

é um local que tem muitas pedras, que dificultam o acesso das pessoas ao local. Na ocasião, o 

edil contou que os moradores fizeram diversas solicitações em gestões anteriores, mas 

nenhuma delas foi atendida, por isso, apela para que o Secretário Municipal de Obras possa 

atender o clamor dos moradores da localidade. O senhor vereador Didiu solicitou também a 

limpeza e melhoria da iluminação pública das Ruas Pedro Rocha Sobrinho e José dos Santos, 

na sede deste município, pavimentação, rede hídrica e rede de energia elétrica no loteamento 

Acrísio de Araújo Dória. Ele explicou que, algumas pessoas indagam quando os lotes serão 

distribuídos, e reconheceu que, para serem construídos os imóveis tem que haver rede elétrica 

e rede de esgoto, mas a Prefeitura não terá condições de realizar essa obra, mas pediu que o 

Prefeito intermediasse alguma emenda junto aos deputados em Brasília, para que esses lotes 

tão logo sejam distribuídos, haja vista que as pessoas criaram expectativas de terem suas 

casas, mas como não será mais possível através do PMCMV, elas estão inquietas e ansiosas 

pela entrega dos seus respectivos lotes, para que possam construir seus imóveis, e que possam 

desfrutar deles com a família. Por conseguinte, o senhor vereador Gilson Santos do Rosário 

comentou que, o Prefeito Municipal esteve na reunião com o Ministro do Desenvolvimento 

Social e Agrário Osmar Terra, que assinou a autorização para a distribuição de um kit, no 

valor de 100 mil reais, para o Conselho Tutelar do Município de Poço Verde, para que sejam 

adquiridos veículos, computadores e equipamentos para que os conselheiros tenham mais 

condições de trabalho, e prestem um melhor serviço para a sociedade poçoverdense. E mais, 

disse ainda que, o Prefeito também conseguiu recursos na ordem de 832 mil reais, para a 

construção de 200 cisternas no município, e ainda 1,2 milhão de reais para a construção do 

CRAS, e ressaltou o empenho do Prefeito, para melhorar a qualidade de vida de seu povo. Na 

sequencia, o senhor vereador Gilson Rosário parabenizou o colega Edson de Jesus, que fez a 

prestação de contas de seu trabalho, demonstrando os resultados que obteve até o momento. O 

edil explicou ainda, que o responsável pela associação já solicitou a confecção da escritura do 

terreno, para que que os 144 lotes sejam distribuídos para seus respectivos donos.  O edil 

justificou ainda a Indicação de sua autoria, na qual solicita que o Governo Municipal viabilize 

junto a Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão – SEPLAG, a vinda do 

CEAC itinerante a sede desta municipalidade, com a devida mobilização junto às 

comunidades rurais, para um melhor aproveitamento dos serviços disponibilizados aos 

cidadãos poçoverdenses. Comentou também que, o Prefeito Municipal através de articulação 
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com a Secretaria Estadual de Esportes, conseguiu que o ginásio de esportes seja revitalizado 

pelo Poder Executivo, para que os munícipes possam desfrutar daquele espaço para praticar 

suas atividades esportivas. Na oportunidade, o edil falou sobre a sua trajetória política, e os 

motivos que o levaram a mudar de grupo, afirmou que, a política é dinâmica e se retirou do 

antigo agrupamento, porque não estava mais tendo espaço no grupo, no entanto respeita a 

todos, pois entende que a disputa política deve ser feita no momento certo, durante as 

eleições, e citou exemplos práticos de políticos que tem ideologias diferentes, mas que se 

respeitam e converse entre si, inclusive ele mesmo. Por fim, o edil cobrou ao Presidente, 

providências em relação ao banheiro feminino, e ressaltou que uma munícipe abordou este 

assunto junto a ele. O edil afirmou que, a Casa Legislativa gastou mais de 170 mil reais em 

diárias no ano passado, mas não se preocupou em custear a reforma deste banheiro, e concluiu 

dizendo que espera que na próxima sessão, o senhor Presidente traga uma solução para este 

problema. Em seguida, o senhor vereador Pedro de Jesus Santos subscreveu a Moção de 

Congratulação apresentada pelo colega Edson e, relatou a importância e significado desta 

indústria no município, trazendo desenvolvimento econômico para o município. Ele afirmou 

que, foi muito oportuna a iniciativa do ex-prefeito Antônio Dória trazer essa empresa, para 

instalar-se no município, como também a contribuição dos vereadores da época em que a 

indústria foi implantada, já que tiveram o papel fundamental, para aprovar a lei que autorizou 

a instalação da empresa, como também isentando-a dos impostos municipais por 10 anos, ato 

que pode ser criticado por alguns, mas que incentiva que a empresa permaneça no município, 

trazendo emprego e renda para as pessoas, que gastam seus salários no próprio município.  Na 

oportunidade, solidarizou-se com o colega Edson que apresentou a Indicação solicitando o 

estudo para a viabilidade de um concurso público, e destacou que, o Ministério Público, na 

gestão do Prefeito Thiago Dória ajustou um TAC com o município, para que fosse realizado 

concurso nos anos de 2015 ou 2016, e no fim da gestão foi apresentado um Projeto de Lei 

autorizando a realização de concurso, mas o mesmo não foi aprovado na época. No entanto, 

comentou que, assim como o colega Edson percebeu tal necessidade, mas não apresentou a 

Indicação, pois já havia sido colocada.  Falou também que, o Poder Executivo abriu 

inscrições para o Processo Seletivo, para a contratação de profissionais para atuarem no 

Programa Mais Educação, de 3 a 6 de abril, no entanto, lamentou que esses programas 

federais não deem a valorização que os profissionais merecem, já que a remuneração é abaixo 

de um salário mínimo.   O edil falou ainda, que o colega José Alessandro solicitou ao Poder 

Executivo, que fossem tomadas providências em relação à quadra poliesportiva do Distrito de 

São José, para a retirada da cobertura, que estava caindo, e o município atendeu. O edil 

informou que apresentou uma Indicação para que fosse realizada a reforma na quadra e 

recolocada a cobertura, e construídos dois banheiros e vestiários, para atender melhor os 

usuários daquele espaço. Afirmou que, na época da construção da quadra, os recursos eram 

poucos, e por isso não foi uma obra muito grande, mas relatou que, se fosse realizada em 

outro povoado, o Distrito que é o maior do município, que não possuiria uma quadra, 

enquanto os demais já haviam sido contemplados.  O edil disse ainda, que existe outra quadra 

no Distrito, mas não é coberta, e o local fica muito quente, e algumas crianças que utilizam o 

espaço acabam se machucando, por não terem um calçado adequado. Por isso, pede que o 

Poder Público Municipal atenda a sua Indicação, para oferecer maior qualidade aos 

desportistas e usuários da quadra.  O edil ressaltou ainda, a fala do colega Gilson Rosário, 

que afirmou que, apesar dos edis serem de lados opostos, devem se respeitar mutuamente, 

pois todos devem buscar a melhoria de todos, no entanto, discordou da afirmação do colega, 

quando este disse que, alguns edis torcem pelo quanto pior melhor, e ressaltou que a oposição 

é coerente e responsável, e torce para que o Prefeito realize uma boa gestão. Por meio de 

aparte concedido, o senhor vereador Gilson explicou que, não se referiu aos colegas 
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vereadores, mas a outros integrantes do grupo político. Continuando, o senhor vereador 

Pedro de Jesus afirmou que, os vereadores da oposição entendem que, o Prefeito é o legítimo 

mandatário do município, mas é preciso que as pessoas compreendam que, o Poder 

Legislativo tem mais poder, que o Executivo, pois é ele quem aprova ou reprova as leis, e os 

edis vêm fazendo o seu papel legislativo, como também tem buscado as melhorias para o 

município, através de suas proposições e do debate de ideias com muito respeito e coerência, 

concluiu o edil. Em seguida, o senhor vereador José Alessandro Santana Farias pediu que os 

espectadores das redes sociais, sejam transmissores das coisas boas que são passadas nesta 

Casa, e não das coisas ruins. O edil falou que, os Projetos de Lei 946 e 947/2017 foram 

devolvidos a Casa, e destacou que alguns colegas nem leram na íntegra as matérias, e não 

ficaram atentos a alguns aspectos, que ele apontou na justificativa de sua devolução. O 

parlamentar afirmou que, no ofício de devolução citou que, foi um descuido temporal do 

Poder Executivo, encaminhar as vésperas do recesso, matérias de tamanha relevância, mesmo 

sabedor, que legislação tributária é extremamente minuciosa, e precisa obedecer ao princípio 

da anterioridade, bem como ao princípio da não surpresa tributária. Destacou ainda, que a Lei 

Complementar 157/2016 estabeleceu 12 meses de adequação de publicação, para os Códigos 

Tributários Municipais, comprovando que não houve planejamento na entrega destes 

Projetos, desrespeitou os prazos, que deveria ser entregue até o mês de outubro, no entanto foi 

protocolado no dia 07 de dezembro do ano passado.  O edil disse ainda, que o Projeto de Lei 

946/2017 possui 117 artigos, sendo que os artigos e incisos 39 e 41 trazem incisos, que tratam 

do mesmo tipo de serviço e mesmo tipo de contribuintes, com diferentes formas de cobranças, 

sem qualquer justificativa, e destacou que pode ter ocorrido erro de redação nestes. Chamou a 

atenção para o Projeto de Lei 947/2017, traz uma informação que não está muito clara, que 

são os parâmetros   P/M/G, e ressaltou que é preciso esclarecer do que se trata, e se está 

adequada a realidade do município de Poço Verde.  O senhor vereador José Alessandro 

comentou ainda, que o colega Gilson Rosário tem dito, que o município tem recebido 

emendas parlamentares, e ao mesmo tempo, quando os vereadores da oposição fazem alguma 

solicitação diz que o município não tem dinheiro. Afirmou que, os edis requerem que todos 

estes recursos salientados pelo colega sejam utilizados em benefício do povo. O edil se 

solidarizou com o colega em relação ao banheiro feminino da Câmara, e sugeriu que fosse 

feita uma vaquinha, para fazer a reforma no referido banheiro, bem como na reforma do 

banheiro da Praça Osória Mota, e destacou que são duas situações vergonhosas, 

principalmente esta última, já que a Praça recebe milhares de visitantes diariamente. 

Lamentou ainda, que infelizmente as pessoas que se utilizam a Praça sequer são ouvidas pelo 

poder público, a exemplo dos artistas locais. E mais, falou sobre o desrespeito aos idosos e, 

comentou que infelizmente algumas pessoas não tem respeito pelos seus próprios familiares e 

se aproveitam de sua ingenuidade e limitações para obterem vantagens financeiras, e depois 

os abandonam. E sugeriu que, o município pudesse adquirir a casa das irmãs e criasse um lar 

para acolher os idosos, que tanto fizeram pelos seus sucessores. Na sequência, indagou o que 

estamos fazendo pelos nossos idosos?  Ele afirmou que, não está brincando de ser vereador, e 

que se esforça para fazer o melhor pela população. Na oportunidade, também parabenizou a 

empresa Dakota, por suas atividades industriais na cidade, durante esses quatro anos, e em 

especial o Diretor da Empresa, o senhor Demétrio e todos os servidores, e ainda aos políticos 

que se empenharam para que a empresa se instalasse no município, em especial o ex-prefeito 

Antônio da Fonseca Dória.  O edil falou sobre o Programa Mais Educação, e destacou que os 

professores têm uma preocupação com os alunos que chegam ao Ensino Médio, que muitas 

vezes não sabem ler, interpretar e opinar sobre os textos que estão lendo, por isso, se empenha 

para ensinar aos seus alunos a saberem ler e as quatro operações matemáticas.  Falou ainda, 

que o Programa Novo Mais Educação abriu edital de seleção entre os dias 03 e 06 de abril, e 
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destacou que, o responsável por gerenciar os recursos do programa é o diretor da escola 

participante, mas quem vai escolher o profissional que trabalhará na escola será a Secretaria 

Municipal de Educação. Disse ainda, que na época que foi diretor da Escola Municipal 

Porfírio Vieira da Silva contratou a maioria dos professores do Mais Educação pelo critério 

da capacidade, e não pelo critério político, e na época foi muito criticado, pois quase todos os 

professores eram do partido oposto ao do Prefeito da época, no entanto, obteve ótimos 

resultados na aprendizagem dos alunos. O edil pediu ao Secretário, que não utilizasse o 

critério político, para contratar os professores do Programa, e sim a capacidade do 

profissional. O edil afirmou ainda, até a presente data não foi respondido o que foi feito com 

os recursos do salário educação, e indagou se o Prefeito não está preocupado com os recursos 

do FUNDEB, haja vista que, o Conselho Municipal de Educação não está se reunindo, e como 

aprovará as contas se não tem discutido os pareceres? Por conseguinte, o senhor Presidente 

publicou convite da autora Maria Aparecida Santos Rolino Santana, para a participação do 

lançamento do livro: “Liberdade de expressão no estado democrático de direito: O Ministério 

Público em defesa do direito difuso à honra e a imagem da mulher”, que será realizado no dia 

06 de abril no Plenário da Câmara de Poço Verde, às 19h30min. Depois, publicou o ofício da 

Secretaria Municipal de Saúde, encaminhando o Relatório Anual de Gestão 2017, aprovado 

pelo Conselho Municipal de Saúde, dispondo dos valores a serem gastos pelo município nos 

serviços de saúde.  E, por não haver outros oradores inscritos para o Grande Expediente, ou 

matérias para serem discutidas ou votadas na Ordem do Dia, deu-se início as Considerações 

Finais. Nas Considerações Finais, o senhor vereador José Alessandro Santana Farias 

justificou as Indicações de sua autoria, e falou sobre o acumulo de lixo, que tem se verificado 

nas proximidades do antigo matadouro, e pediu que o Secretário de Obras, tomasse as 

providências emergenciais voltadas para a retirada daquele material, haja vista que a área é 

um local de expansão do município, mas infelizmente alguns moradores não contribuem com 

a limpeza do local. Pediu ainda, que fossem feitos reparos emergenciais na iluminação da 

Praça do Barracão Cultural, e destacou que estão muito escuros os locais, principalmente nas 

proximidades da casa de José Dantas, e agradeceu o atendimento da solicitação da iluminação 

da Praça Ozória Mota, feita pelo Presidente através das redes sociais. Pediu também que, 

fosse instalada a cobertura no ponto de ônibus e a reforma no banheiro da Praça Ozória Mota. 

Por fim, o edil relatou a satisfação de estar representando o povo, e fazer o trabalho que 

acredita, cobrando ao Poder Executivo o que é melhor para a população.  A seguir, o senhor 

vereador Gilson Santos do Rosário comentou que, o terreno ao lado do antigo matadouro foi 

limpo no início da gestão, mas as pessoas não fazem a sua parte, e continuam depositando 

lixo naquela área. Disse ainda, que o Prefeito está buscando junto ao Governo Federal 

recursos para a construção de uma escola e de uma quadra poliesportiva na Comunidade Vila, 

e ainda recursos para transferir a feira dos animais para o antigo matadouro. O edil falou 

ainda, que o vereador José Alessandro pediu vistas ao Projeto de Lei 946 e 947/2017 no dia 

15 de dezembro de 2017, e devolveu apenas essa semana, portanto ultrapassou o prazo 

constante no Regimento Interno, que é de dez dias. Salientou que, no momento que o técnico 

for convidado para discutir as matérias, que seja convocada a população e o técnico da 

Prefeitura, para que sejam esclarecidas as dúvidas em relação aos dois Projetos de Lei. 

Relatou que, a não aprovação destas matérias resultou na perda de arrecadação na ordem de 

150 mil reais, recursos estes que poderiam ser revertidos para a população. Depois, o senhor 

vereador Jaci Silvino de Sousa comentou que, segundo informações do Secretário Municipal 

de Esportes, a quadra poliesportiva do Distrito São José não será recoberta, mas os banheiros 

e o vestiário serão construídos. Comentou ainda, que a Prefeitura contratou uma empresa para 

retirar a cobertura da quadra, mas a empresa desistiu de fazer, pois não tinha equipamento 

adequado para tal, no entanto, o edil e uma equipe resolveram realizar o serviço, que foi 
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difícil e trabalhoso, mas foi realizado a contento. Por conseguinte, o senhor vereador Gileno 

Santana Alves agradeceu ao Prefeito pelo apoio a festa realizada no povoado Saco do 

Camisa, e destacou que, os munícipes ficaram muito gratos e se divertiram no evento, que 

contou com a participação de artistas locais, muita segurança, e os comerciantes venderam 

seus produtos. O edil relatou ainda, que sempre teve a oportunidade de promover a 

comemoração do Sábado de Aleluia no povoado, e todos os prefeitos sempre ajudaram, mas 

afirmou que, nunca fez muita pressão nos prefeitos, para a realização de festas, pois sabe que 

nem sempre o município tem recurso para tal. Lamentou que, apenas o colega Emílio 

compareceu ao evento, mas espera que nos próximos anos, os demais possam prestigiar o 

evento.  Em seguida, o senhor vereador José Alessandro agradeceu ao Prefeito Municipal e 

ao colega vereador Gileno Alves pela realização do evento, que ocorreu no último sábado, que 

foi bem organizado e não correu nenhum incidente.  Na oportunidade, o edil lamentou que, o 

colega vereador José Raimundo estava tentando organizar um evento no Povoado Rio Real, 

mas não o fez, porque o policiamento não iria para o local, se este não estivesse cercado, e 

destacou que o evento do Saco do Camisa não foi fechado, mesmo assim houve policiamento.  

Continuando, o senhor vereador Pedro de Jesus Santos comentou que, não sabe quando foi 

construída a quadra poliesportiva do Distrito São José e não era vereador na época, mas 

lembra vagamente, que havia uma placa no local, indicando o valor da obra, que era de 

aproximadamente 150 mil reais.  O edil salientou que foi muito importante e significativo 

aquele espaço ter recebido o nome do senhor Deocleciano, haja vista que foi vereador por 

muitos anos, sogro da colega vereadora Délia, e contribuiu muito com a comunidade São 

José. Pediu o apoio do colega Jaci, para sensibilizar o Prefeito, para que a quadra seja 

coberta, pois nem todas as ferragens da quadra estavam em condições ruins, e as que estavam 

ruins podem ser recuperadas ou substituídas. Salientou que, os alunos não poderão utilizar a 

quadra sem cobertura, pois é um local que é muito quente. O edil destacou que, já que existe o 

material, e mesmo que a reforma seja realizada, a quadra será do mesmo tamanho, portanto 

não há porque não fazer a cobertura, e espera que o Prefeito possa atender esse pedido, e que 

a quadra possa ser devolvida para a população o mais breve possível. 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 cinco de abril 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 três de abril de 2018. 
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