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

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), Emílio de Jesus Souza, 

Gileno Santana Alves, Gilson Santos do Rosário, Jaci Silvino de Sousa, Josefa Délia Félix dos 

Reis e Pedro de Jesus Santos. A seguir, procedeu-se a leitura da Ata da Sessão anterior, sendo 

aprovada sem qualquer contestação. Em seguida foram apresentadas as seguintes proposições: 

Indicação 041/2018 - Ao senhor João Ramalho Barreto Conceição, Secretário Municipal de 

Obras, solicitando o que segue: 1. Construção de Redutores de velocidade na Rua Antônio Dória, 

especialmente nas proximidades da Construalves e residência da senhora Pureza; 2. Substituição 

de manilhas na rede de esgoto da Rua Antônio Dória, nas proximidades da residência da senhora 

Dedé, de autoria do senhor vereador José Alessandro Santana Farias; Indicação 042/2018 - Ao 

Secretário Municipal de Obras, senhor João Ramalho Barreto Conceição, sugerindo o que segue: 

Reparos emergenciais na rede de esgoto da Rua Ana Benevides do Rosário, nas proximidades da 

residência de nº 26, apresentada pelo Presidente Alexandre Almeida Dias; Indicação 043/2018 - 

Ao senhor João Ramalho Barreto Conceição, Secretário Municipal de Obras e Urbanismo, 

sugerindo o que segue: 1. Construção de rede de esgoto no povoado Rio Real, na Rua que dá 

acesso ao Raspador, de autoria do senhor vereador José Raimundo de Jesus Souza. Em seguida 

deu-se início ao Grande Expediente, no qual o senhor Presidente publicou ofício da Secretária 

Municipal de Assistência Social Antônia Stela Santana de Oliveira informando que, não poderá 

comparecer a esta egrégia Casa na data prevista conforme cronograma, e na oportunidade a 

secretária pediu que fosse inserido no cronograma para apresentação da mesma no dia 12 de junho 

do corrente ano. Em seguida, publicou ofício do Secretário Municipal de Saúde, senhor Amaury 

Batista Freire, em resposta ao ofício nº 062/2018, e na oportunidade o Secretário informou que, no 

dia 24 de maio, quando vier a esta Casa, para prestar contas sobre a pasta, esclarecerá todos os 

questionamentos e dúvidas cabíveis sobre o agendamento de passagens para Aracaju. O senhor 

Presidente publicou ainda, o ofício da Secretária Municipal de Desenvolvimento Rural 

Sustentável e Recursos Hídricos, a senhora Josefa Adriana de Jesus Souza, solicitando o espaço na 

Tribuna Livre, no dia 26 de abril, para que a senhora Tábata Neves Rosa, Coordenadora Nacional 

do Movimento Camponês Popular, para falar sobre as ações desenvolvidas pelo MCP sobre as 

sementes crioulas no município de Poço Verde, ao mesmo tempo a Secretária também solicita 

espaço na Tribuna Livre, para o senhor Edvaldo Ribeiro da Cruz Superintendente do Consórcio 

Público de Saneamento Básico do Centro Sul - Consesul, para relatar sobre as ações que têm sido 

tratadas sobre os resíduos sólidos nos municípios que abrange o Consórcio, em especial Poço 

Verde. Na ocasião, o senhor Presidente publicou o convite e o cronograma de Audiências 

Públicas promovidas pela Secretaria Municipal de Planejamento, para falar sobre a Lei 

Orçamentária Anual - LOA e Lei de Diretrizes Orçamentária-LDO. Dando seguimento ao Grande 

Expediente, o senhor vereador Gilson Santos do Rosário convidou a todos, para a abertura dos 

cursos realizados pelo SEBRAE no município, que se realizará no dia 26 de abril às 10h no Polo 

da UAB. Contou ainda, sobre o Projeto Remédio da Terra, que será implantado no CAPS, com o 

plantio de ervas medicinal, com a participação da comunidade. Na oportunidade, o edil 

parabenizou o Grupo de Teatro do Distrito de São José, que fez uma belíssima apresentação, no 

último fim de semana. Justificou a sua ausência na última quinta-feira, pois precisou passar por 

uma consulta médica, e não chegou a tempo para a Sessão, mas trouxe o atestado médico, para 

comprovar seu afastamento. Pediu ainda, que o senhor Presidente da Casa iniciasse as Sessões 

pontualmente às 19h, haja vista que tem recebido críticas da população em relação ao atraso na 

transmissão ao vivo. O edil disse ainda, que a Secretaria Municipal de Saúde mudou o horário de 
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marcação de exames, para às 14h, para que as pessoas não precisem dormir na fila. Contou que, às 

6h da manhã, já tinha pessoas na fila para pegar a ficha, e relatou que esta situação só vai 

melhorar, quando o município tiver mais condições de disponibilizar mais exames. O edil relatou 

que possui plano de saúde particular e, mesmo assim passa dificuldades para marcar consultas 

com alguns especialistas, e muitas vezes as pessoas criticam, quando a consulta ou exame na rede 

pública demora, e refletiu sobre essa situação, quando necessário. Disse ainda, que todos os 

vereadores levam seus amigos para Aracaju, o que não é uma obrigação dos edis, mas como a 

demanda é grande e as pessoas sempre tiveram esse benefício, cabe aos vereadores fazer o 

assistencialismo, no entanto, afirmou que a política pode mudar e para isso, basta que as pessoas 

se conscientizem, mas ainda existem pessoas que, reconhecem o trabalho do vereador no dia a dia 

junto a seu povo. O senhor vereador Gilson Rosário chamou a atenção para o montante gasto com 

diárias no ano passado, representando mais de R$ 180 (cento e oitenta mil reais), e não tem R$ 

500,00 (quinhentos reais) para consertar o banheiro feminino, o qual recentemente recebeu 

reclamação.  O edil refletiu sobre a diminuição do repasse do duodécimo este ano, mas relembrou 

que a Câmara não está pagando aos vereadores licenciados, portanto está sobrando recursos, que 

podem ser utilizados para tal.  Disse ainda que, na época que a comunidade lhe abordou para que 

ele assinasse a carta compromisso, para não aumentar o salário, imediatamente foi contra, pois o 

valor que iria aumentar era aproximadamente R$ 300,00 (trezentos reais), e não vê empecilho 

algum dos vereadores terem esse direito garantido. Lamentou que o presidente tivesse hesitado em 

aumentar o subsídio dos vereadores, e gasto tanto dinheiro com diárias, e ainda gastar R$ 36 

(trinta e seis mil reais) com a transmissão das sessões, que é feita através da Internet, que também 

é paga com os recursos da Câmara, enquanto o banheiro feminino não é consertado. Disse que, o 

Presidente tem que rever as suas ações, para que esta Casa seja maculada com as críticas futuras 

da sociedade.  Contou que, os políticos são vistos como vilões pela sociedade, mas os vereadores 

têm muita responsabilidade dentro do munícipio de trabalhar em prol do povo. O edil falou 

também que, o Governo Municipal tem realizado a reposição de lâmpadas da iluminação pública 

em diversas localidades do município, e relatou que, para substituição das lâmpadas de alguns 

postes é necessário à contratação de um caminhão munck, e os serviços são pagos por hora, 

portanto se torna dispendioso para o município.  E mais, afirmou que esteve na Secretaria 

Municipal de Saúde, e lá viu a preocupação do Secretário, para a aquisição de medicamentos, e 

relatou que alguns já chegaram, mas existem outros que nem sempre estão disponíveis para 

compra, mas espera que essa demanda seja suprida, e que o Prefeito continue fazendo o melhor 

pelo município, e se as pessoas perceberem que ele merece ser reconduzido para o próximo 

mandato, que assim seja, do contrário que outro poçoverdense assuma o cargo majoritário do 

município. Afirmou que, uma oposição construtiva auxilia muito no desenvolvimento do 

município, enquanto uma oposição destrutiva não quer que o município se desenvolva. Reiterou o 

convite feito pelo Presidente da Casa, para as audiências públicas, para tratar sobre a LOA e LDO. 

Por meio de aparte concedido, o senhor vereador Pedro de Jesus Santos comentou que, as 

audiências públicas são muito importantes e necessárias, porque tem a participação da população. 

E, indagou ao colega Gilson Rosário se as solicitações da comunidade alterarão o Projeto de Lei 

que será encaminhado a esta Casa, ou as pessoas apenas irão ouvir o que está descrito na matéria? 

Continuando, o vereador Gilson Rosário comentou que, acredita que as solicitações da 

comunidade serão ouvidas e possivelmente colocadas no Projeto de Lei, do contrário não haveria 

sentido para a realização de tais audiências, no entanto, passará para o Prefeito essa indagação e 

trará a resposta na próxima Sessão, e concluiu apresentando o cronograma de audiências. Por 

conseguinte, o senhor Presidente falou sobre a questão levantada pelo vereador Gilson Rosário 

em relação ao banheiro feminino, e explicou que, já existe um pedreiro que se encarregará da obra, 

no entanto, como está concluindo outro serviço, pediu um prazo para vir realizar o serviço na 
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Câmara. Por outro lado, comentou que tem ouvido de algumas pessoas, que o colega vereador 

Gilson Rosário tem dito que, vai tirá-lo do cargo, mas o edil afirmou que, isso não acontecerá, 

pois foi escolhido democraticamente, através do voto. Disse ainda, que o senhor vereador Gilson 

Rosário é extremamente partidário, tanto que não se incomodou com o aumento do salário do 

Prefeito e do Vice-Prefeito, que juntos somam dez mil reais por mês só do reajuste, e apesar do 

colega afirmar que esse aumento não impacta no município, em doze meses este aumento 

representa R$ 120 (cento e vinte mil reais), que poderiam ser investidos na saúde, por exemplo. E 

mais, afirmou que o colega está levando todos os problemas para o lado pessoal, mas não teme 

esse tipo de atitude, pois quando decidiu disputar as eleições e a Presidência da Casa, tirou de seu 

vocabulário a palavra medo.  Ao mesmo tempo, falou sobre o investimento na transmissão das 

Sessões e, destacou que é um sistema que possibilita que as pessoas possam assistir às Sessões em 

tempo real, de qualquer lugar do mundo, e cada vereador tem um tablet à sua disposição, para 

acessar os documentos e atos das Sessões, fazer as votações, além de ter painéis onde a população 

pode ter acesso às pautas e resultados de votações simultaneamente. E, desafiou o colega vereador 

Gilson Rosário a apresentar o que fez na sua gestão da Câmara de Vereadores durante os oito 

anos de mandato, e ele se comprometeu a demonstrar o que ele fez durante um ano e quatro 

meses.  Por conseguinte, o senhor vereador Pedro de Jesus Santos comentou que, participou de 

reunião juntamente com os senhores vereadores Alexandre, José Raimundo e Edson, e o ex-

Prefeito Antônio da Fonseca Dória, na cidade de Aracaju, e na oportunidade pode ouvir as 

propostas do pré-candidato a Governador do Estado Valadares Filho. Afirmou que, existem três 

possíveis pré-candidatos ao Governo, que são Valadares Filho, Belivaldo Chagas e Eduardo 

Amorim, entre outros nomes. Afirmou que, se sentiu prestigiado por ter sido convidado a 

participar da reunião, onde também pôde apresentar seu ponto de vista, e as propostas que gostaria 

que fossem feitas pelo município, e caso ele seja eleito, que realize uma gestão voltada para o 

povo de Poço Verde, e citando como exemplo a vinda da empresa Dakota, com os esforços do ex-

Prefeito Antônio Dória. Comentou que, tem sempre buscado ouvir os pré-candidatos para saber 

quais são as suas propostas, para poderem apresentá-los para a sociedade poçoverdense aqueles 

que tiverem mais compromisso com a nossa cidade. E, mais disse que um dos principais anseios 

da população poçoverdense, sobretudo dos que moram em povoados como Distrito de São José, 

Tabuleirinho, Recanto Cacimba Nova entre outros é a questão da água, e comentou que este será 

um desafio para o próximo governador, fazer com que a água chegue às residências das pessoas, 

que mensalmente recebem o talão da companhia de abastecimento, mas não recebe a água em suas 

torneiras. Chamou a atenção dos edis, para somarem esforços e apoiar candidatos, que estejam 

preocupados e comprometidos com o desenvolvimento local, que levem respeito para a política 

nacional, independente da sigla que represente. Contou que, no município discute-se o lançamento 

da candidatura de poçoverdenses a deputado estadual ou federal, mas ainda não há definição sobre 

este assunto. Na oportunidade, o edil falou sobre a manifestação pró-Lula realizada recentemente, 

e comentou que no dia 1 de maio, ocorrerá outro evento de mesma natureza, com uma proporção 

maior, com a participação das pessoas que compreendem que Lula merece ser candidato, haja 

vista a importância que ele representa para o povo brasileiro. Na ocasião, o edil falou sobre a 

realização de um evento cultural, organizado pelo Grupo Teatral Ifriends, que apresentou o Projeto 

Amor a Arte, e contou com a apresentação de várias peças, e também com a participação de vários 

grupos teatrais de outras cidades, num momento de descontração e lazer, evidenciando a cultura 

do município para as pessoas que estavam prestigiando o evento. Parabenizou e agradeceu ainda, 

ao Secretário Municipal de Obras, pelo atendimento das solicitações em relação à iluminação 

pública na sede do município, e destacou que o trabalho tem sido feito a contento, mas solicitará 

que também seja feita a reposição de lâmpadas no Distrito de São José. O edil falou sobre a 

importância das audiências públicas, mas salientou que estes eventos serão todos realizados nas 
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escolas, e provavelmente as aulas serão suspensas a partir das 15h até às 17h, e anseia que as 

pessoas que participarão dessas audiências levem as suas solicitações, para que o Prefeito possa 

colocá-las no Projeto da Lei Orçamentária Anual. Em seguida, o senhor vereador José Alessandro 

Santana Farias falou sobre a inovação que o Presidente da Câmara trouxe, através das 

transmissões das Sessões, para que os munícipes pudessem ver o que está ocorrendo na Sessão, do 

conforto de suas casas, ideia que foi inicialmente dele, que fez a primeira transmissão da Sessão 

ao vivo pelas redes sociais. Falou das indicações de sua autoria, nas quais solicitou ao Secretário 

Municipal de Obras a construção de redutores de velocidade na Rua Antônio Dória, especialmente 

nas proximidades da Construalves e residência da senhora Pureza, haja vista que, já ocorreram 

inúmeros acidentes naquele local, e citou exemplos. O edil chamou a atenção para o fato de que, 

na gestão passada, o ex-vereador João Ramalho Barreto Conceição sempre falava sobre as 

manilhas que ficam na rua Antônio Doria, mas atualmente que é Secretário não está se 

incomodando com a situação, assim como não está mais falando sobre o lixão do Povoado Rio 

Real, que está invadindo as casas dos moradores, que relataram esse fato indignados. Falou ainda, 

que não compreende porque o colega Gilson Rosário disse que o Presidente esta deixando de 

cumprir uma lei, por ter aberto a Sessão fora do horário, mas não se preocupa, nem toma qualquer 

providência em relação ao Poder Executivo, que não está cumprindo uma lei, que o próprio edil 

aprovou, bem como tem a coragem de dizer que o município não está em condições para resolver 

a questão dos exames, e mesmo assim o Prefeito aumentou o próprio salário, e o do Vice-Prefeito. 

Falou que, o papel dos vereadores é cobrar ao Prefeito e fiscalizar suas ações, pois foi para isso 

que o povo que os elegeram, para representá-los nesta Casa. E mais, disse que, alguns colegas 

parecem não saber qual o papel deles, mesmo já tendo vários mandatos, e neste sentido, a 

população tem uma parcela de culpa, por ter escolhido vereadores, que conquistou o voto do 

eleitor em troca de algum favor. O edil comentou que, nas próximas eleições os vereadores devem 

apoiar políticos que tenham responsabilidade e comprometimento com o povo, caso contrário, 

depois das eleições, as pessoas responsabilizarão os vereadores que, apresentaram os maus 

políticos a elas. Em seguida, o vereador José Alessandro afirmou que, antes do Presidente Lula as 

pessoas pobres não tinham acesso às universidades, à moradia digna, até mesmo a energia elétrica 

nos lugares mais longínquos, viajar de avião, entre outros benefícios, por isso, que no dia 1 de 

maio haverá um manifesto em apoio à Lula, mas também em homenagem aos Trabalhadores, que 

trabalham para colocar o alimento na mesa dos políticos que estão roubando o povo brasileiro a 

cada dia. Disse ainda, que não é deixando de votar, que o povo brasileiro vai resolver o problema 

do Brasil, pois essa atitude dá vantagem para os maus políticos, e defendeu que o que deve ser 

feito é votar com consciência, nos candidatos que tenham respeito pelo povo. Na oportunidade, o 

edil agradeceu ao Prefeito e ao Secretário Municipal de Obras, pela iluminação pública das 

principais vias da cidade, mas pediu que voltasse a atenção para os bairros mais distantes do 

centro, que também precisam de iluminação, bem como se lembrasse de colocar as lâmpadas na 

quadra poliesportiva do Povoado Saco do Camisa. Lamentou também, que alguns funcionários 

contratados pelo município estejam sem receber seus salários, e pediu que o Prefeito revisse essa 

situação, pois essas pessoas dependem do salário para sobreviver. O edil falou sobre a cultura do 

município, e destacou que recentemente a Quadrilha Chamego Bom se extinguiu, em decorrência 

da falta de apoio, e ressaltou que, é preciso que a cultura seja incentivada constantemente, para 

que a sociedade não perca as suas tradições e também o respeito ao próximo. Reconheceu os 

esforços da Dona Raimunda, que sempre buscou apoio da comunidade, para não deixar morrer as 

tradições culturais do município, como a Quadrilha Renascer, o Reisado, Capoeira, entre outras 

atividades, sempre incentivando e investindo nos jovens. Destacou que, é obrigação do Prefeito 

apoiar a cultura, mas não apenas realizando shows com bandas caras, mas apoiando esses 

movimentos culturais e artistas locais do nosso munícipio. Falou que, foi aprovado por 
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unanimidade um Requerimento, convidando o Secretário Municipal de Esporte e Cultura, para 

comparecer a esta Casa, para esclarecer questões relacionadas à cultura, e relembrou que ano 

passado, o mesmo Secretário havia dito na Sessão, que o orçamento previa a destinação de mais 

de R$ 300 (trezentos mil reais) para investimento em cultura, mas a cultura está se perdendo, e 

ninguém sabe onde está sendo investido este recurso. O edil afirmou que, os vereadores estão 

atentos a todas essas questões e vai cobrar respostas, sobre onde estão sendo investidos os recursos 

dos impostos que a sociedade paga, e concluiu dizendo que, enquanto poder manter nossa cultura, 

ela não morrerá. Por conseguinte, o senhor vereador Edson de Jesus Reis Santos falou sobre a 

cultura e relatou que, no ano passado foi aprovada uma lei, que instituía um fundo municipal de 

cultura, que serviria para incentivar os grupos culturais, bem como para instituir uma comissão, 

que desenvolveria um memorial do município, mas infelizmente, não é o que estamos percebendo 

atualmente, chamou à atenção o edil, haja vista que uma das quadrilhas mais antigas do munícipio 

se desarticulou, e outra está nesta Casa hoje, clamando um mínimo de apoio, para manter as 

tradições do município vivas, e refletiu que, se deixarmos morrer todas as nossas tradições o povo 

não terá memória, identidade ou respeito aos antepassados. E, indagou onde estão os recursos do 

fundo municipal de cultura que tanto foi relatado pelo Secretário? Depois, o parlamentar, 

lamentou que os poçoverdenses estivessem passando por tal situação, mas irá cobrar respostas do 

Secretário quando este comparecer a esta Casa, para tentar entender o que está acontecendo. Falou 

também que a mudança no horário de marcação de consultas e exames, proposto pelo Secretário 

Municipal de Saúde, por si só não resolve a questão dos exames, pois as pessoas continuam 

chegando cedo, e esperando na fila a manhã inteira, para pegar uma ficha às 14h. Disse que, 

apresentou uma Indicação sugerindo que o Prefeito implantasse um laboratório municipal, mas 

alguns colegas até riram dessa proposição, mas relatou o edil que é muito mais barato manter o 

laboratório, que oferecer apenas 30 fichas por semana.  Outra sugestão dada pelo edil era fazer 

uma fila única, onde as pessoas protocolavam seus exames, e deixavam seus contatos, para que 

quando chegasse a sua vez fossem chamadas para fazer seus exames, quando surgisse a vaga, além 

de aumentar o número de fichas distribuídas, para que as pessoas não tivessem que esperar horas 

numa fila.  Na oportunidade, o edil comentou que, foi abordado por três mães, que residem na 

Lagoa do Junco, e que tem filhos com necessidades especiais, que lhe relataram que eles não estão 

tendo acesso a cuidadores na sala de aula, e falou sobre a lei que assegura este direito, haja vista 

que os professores sozinhos não têm condições de suprir todas as necessidades delas. Falou que, 

na gestão passada a diretora responsável pela escola, e que também é a presidente do SINTESE, 

quando qualquer coisa acontecia orientava as mães a procurar o Ministério Público, mas nesta 

gestão, as mães a procuram e ela não diz nada, nem se manifesta e as mães estão indignadas, com 

tal situação. Disse ainda, que na próxima Sessão apresentará uma Indicação, para notificar o 

Secretário Municipal de Educação, para que ele possa saber o que está acontecendo naquela 

escola. O edil parabenizou a iniciativa da gestão municipal em realizar audiências públicas, para 

que as pessoas possam dar a sua opinião, no entanto, afirmou que, muitas vezes o poder público 

convida a sociedade, mas ela não participa, e apenas reclama da classe política.  Sugeriu que, seja 

feita a máxima divulgação destes eventos, e disse que tentará participar da maioria delas, para 

defender o seu povo. O senhor vereador Edson comentou que, ano passado apresentou uma 

emenda ao orçamento para este ano, destinando recursos para as festividades alusivas ao Dia da 

Cultura Evangélica, para que o recurso seja usado apenas com esta finalidade, e é de fundamental 

importância, que os integrantes da Quadrilha Renascer, busquem os vereadores, para que 

apresentem uma emenda ao orçamento 2019, para destinar recursos para incentivar as quadrilhas 

juninas, bem como outros grupos culturais e teatrais.  Afirmou que, tem feito o seu papel de 

vereador, trazendo as problemáticas do povo, cobrando com seriedade e dignidade, fazendo o seu 

melhor, pois deseja que o município cresça e prospere, pois beneficiará toda a população. O 
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parlamentar destacou que, toda vez que o Executivo encaminhar Projetos que sejam bons para o 

povo, sempre contará com o apoio dele, mas do contrário não terá, pois é sua obrigação é honrar o 

voto que o povo lhes deu, concluiu o edil. 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 Gilson Santos do Rosário 

lamentou a atitude covarde do Presidente da Casa, por não ter dito quem levou a informação de 

que o edil faria de tudo para tirá-lo do cargo, e relatou que não tem nenhuma desavença pessoal 

contra ele, ou contra qualquer outro colega, e que respeita a opinião de todos, pois cada um tem 

seus ideais e posicionamentos, mas como o Presidente não está presente deixará para esclarecer 

este assunto na próxima sessão.  O edil falou ainda, que Dona Raimunda é uma grande 

fomentadora da Cultura no município há muitos anos, e relembrou que a Câmara não tem recurso 

específicos para gastar com a cultura, mas os vereadores sempre contribuíram com as quadrilhas e 

grupos culturais, sempre que possível, dispondo do próprio subsídio, e destacou que não é 

obrigação dos vereadores, mas como as Prefeituras não dão a contribuição que as quadrilhas 

necessitam, os vereadores se sensibilizam, para manter as tradições vivas. Disse ainda, que não 

concorda que, o município invista em artistas de renome nacional, pois em poucas horas de show, 

eles levam praticamente mais de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), praticamente o recurso 

todo que o município dispõe para a cultura. O parlamentar comentou que, os recursos de Brasília 

estão limitados, e provavelmente as bandas a serem contratadas serão bem mais baratas e a festa 

poderá crescer muito mais.  O senhor vereador Gilson Rosário afirmou ainda, que o município 

está aguardando os recursos citados pelo colega José Alessandro, para que seja realizado o melhor 

São João para o povo. Depois, o senhor vereador Gileno Santana Alves comentou que, o que ele 

puder fazer para ajudar a Quadrilha Renascer fará, com grande satisfação, pois, sempre ajudou os 

grupos culturais.  Disse ainda, que quando entrou para a vereança existia apenas um carro no 

povoado Saco do Camisa, que fazia o transporte das pessoas diuturnamente mantido por ele, até 

quando conseguiu comprar o seu próprio veículo. O edil afirmou acreditar que, as pessoas votam 

nele há muitos anos porque têm gratidão a tudo que ele fez, já que naquela época um carro de frete 

custava muito caro, e as pessoas não tinham condições de pagar, mas ele não faz assistencialismo 

em troca de voto, mas, por se sensibilizar com a situação da pessoa que lhe aborda, pois, é 

originário de uma família humilde e sabe quanto à vida das pessoas que moram nos povoados é 

difícil. Contou que, não precisa ir à casa de ninguém tarde da noite, para pedir votos nas vésperas 

das eleições, e alertou as pessoas que quando verem um político na casa do povo este horário, é 

porque algo de errado está ocorrendo, e se depender do trabalho sério que ele faz vai continuar 

sendo eleito, pois às vezes deixa de servir a sua própria família para servir o povo. Continuando, o 

senhor vereador José Alessandro Santana Farias disse que teve a honra de votar no senhor 

vereador Gileno Santana Alves e votaria caso não fosse candidato, pois reconhece o trabalho que 

ele faz no povoado Saco do Camisa.  O edil concordou com o senhor vereador Gilson, em relação 

aos limites para contratação de bandas, pois as bandas famosas levam o dinheiro todo do 

município, em pouco tempo, e nem sempre as pessoas curtem a banda que chega de madrugada, e 

sugeriu ao Prefeito e ao Secretário Municipal de Cultura, que no próximo São João, possa contatar 

bandas de forró pé de serra, e que o município gaste menos recursos e com mais qualidade. Pediu 

também que, o Secretário de Cultura possa se reunir ainda esta semana, com todos os 

representantes de quadrilhas, para discutir como o município pode ajudá-las. E ainda, chamou a 

atenção que o investimento que se fez na Cultura não favorece apenas os componentes das 

quadrilhas ou artistas, mas, as pessoas que irão assistir às apresentações. Comentou que, não 

compreende porque o município que passa por tantas dificuldades, tem tantos Secretários, que não 

fazem nada, a exemplo do Secretário Municipal de Esportes, e contou que o Prefeito está 

brincando com o dinheiro público. Ao mesmo tempo, o edil parabenizou o Diretor de Esportes, 
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senhor Geon Batista e sua equipe que estão incumbidos da organização do Campeonato Municipal 

de Futebol de Poço Verde. 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 seis de abril de dois mil e dezoito, às dezenove horas realizarem a próxima Sessão 

Ordinária, e para constar eu, vereador Edson de Jesus Santos, lavrei a presente Ata e abaixo 

subscrevo.  

 

Plenário da Câmara Municipal de Poço Verde, em vinte e quatro de abril de 2018. 
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