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Ata da Vigésima Nona Sessão Ordinária do ano de dois mil e dezoito, realizada em 07 de 

junho, 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, 

Damares Vieira Cavalcanti, 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 dispensa da leitura da Ata da Sessão anterior. Em seguida, deu-se início 

ao Grande Expediente, no qual o Secretário Municipal da Juventude, Esporte e Cultura, 

senhor Euberlan da Silva Souza, apresentou as ações realizadas pela Secretaria a qual 

responde, em cumprimento à Lei Municipal 623/2012.  Ele afirmou que, durante o primeiro 

semestre deste ano, a Secretaria desenvolveu diversas atividades, e destacou a realização do 

Poço Verde Fest, realização do São José Folia, apoio aos blocos de carnaval de rua, 

revitalização da iluminação do estádio municipal, campeonato municipal de futebol, com a 

participação de 19 equipes da cidade e do interior. Falou também sobre o Festival de Teatro 

Amor e Arte, que foi realizado na Escola Municipal Caçula Valadares com o apoio da 

Secretaria.  Por outro lado, mencionou os convênios das quadrilhas juninas, e inclusive foi 

cobrado por esta Casa esclarecimentos sobre este assunto, mas, sobre esse fato, afirmou o 

orador que encaminhou ofício ao Poder Legislativo, informando que viria explicar o assunto 

nesta data.  Afirmou ainda,  que em novembro de 2017, todas as quadrilhas assinaram o termo 

de parceria, para receber o incentivo do Governo Municipal, mas uma das quadrilhas a 

Chamego Bom não se interessou em receber a verba, haja vista que, o responsável por ela não 

vai mais estar à frente da quadrilha, a Prefeitura patrocinou cinco quadrilhas: Xodó na Roça, 

Renascer, Envelhecer com Saúde, Flor do Sertão e Xodó Caipira. Informou em seguida,  que 

o Festival de Quadrilhas será realizado no dia 01 de julho, com a apresentação e campeonato 

interno de quadrilhas. Já os festejos o São João da Minha Cidade é Show mudou de 

nomenclatura, porque a quantidade de ruas participantes diminuiu e, para não deixar de 

realizar a festa decidiu-se mudar o nome.  Comentou ainda, que não foi colocado o “São 

Pedro do Povo” na Apresentação, porque ainda falta a confirmação do convênio da Prefeitura 

com o Ministério da Cultura, para a realização do evento. Por conseguinte, o senhor vereador 

Pedro de Jesus Santos indagou como está sendo encaminhadas as obras das quadras 

poliesportivas que estão sendo construídas nas praças do município, como também indagou 

qual a perspectiva de ser iniciada a reforma da quadra do Distrito de São José, e se existe um 

orçamento para essa obra?  Em relação às quadras, o Secretário informou que não compete a 

ele falar sobre o assunto com muitos detalhes, pois estas  fazem parte da pasta da Secretaria 

de Educação, mas informou que estão em construção, e estão 30% concluída, segundo o 

construtor todas as etapas do FNDE estão sendo cumpridas e liberadas, e provavelmente serão 

concluídas dentro do prazo contratual. A seguir, o Secretário falou sobre a reforma na 

iluminação da quadra do povoado Rio Real, que é uma das melhores quadras em termos 

estruturais. Já a quadra do Povoado Saco do Camisa, apesar de contar com uma boa estrutura, 

a iluminação é precária, e a quadra do Distrito São José que é a mais deteriorada, não está 

sendo utilizada já há algum tempo, pois, a cobertura estava apresentando riscos para os 

usuários, e após a avaliação técnica de um engenheiro foi retirada a estrutura, que não servia 

mais para o local. Disse ainda, que a Secretaria previu as reformas das praças esportivas, mas 

o município não possuí recursos financeiros para tal, por isso, o município cadastrou no 

Ministério dos Esportes, um Projeto de Emenda, no valor de R$ 400 mil reais, para as 

reformas das quatro praças, como também para a reforma do Ginásio de Esportes, que foi 

cedido pelo Governo do Estado em regime de comodato. O senhor vereador Edson de Jesus 

Reis Santos comentou que, encontrou-se com um munícipe, que pediu que falasse na Sessão 

que a iluminação da quadra da Praça da Juventude está com problemas, e pediu que o 
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Secretário levasse essa reivindicação para a Secretaria Municipal de Obras, para que a 

problemática seja resolvida, e os usuários possam fazer suas práticas esportivas à noite. O 

Secretário por sua vez, afirmou que a praça tem vários problemas estruturais, mas a questão 

dos problemas da iluminação é que, já foi feita a licitação do material elétrico para o 

município, e não foi colocado na relação de material a ser adquirido, porque não havia 

apresentado problemas, até a publicação do edital, mas comentou que essa situação será 

resolvida em breve. O senhor Presidente indagou se tem prevista alguma emenda, ou 

contribuição da Câmara Federal para ajudar na cultura do município?  O secretário informou 

que, até abril deste ano, o município tinha algumas restrições no CAUC, em decorrência 

disso, não podia receber Emendas dos Ministérios, e este ano, o único Projeto que foi 

cadastrado no ministério da Cultura foi o São Pedro do Povo, e o Prefeito está em Brasília 

tentando fazer a liberação da Emenda no valor de R$ 300 mil reais, para a realização dos 

festejos, para as demais ações culturais, não tem auxílio nenhum dos recursos federais. Disse 

ainda, que a demora na aprovação da lei que criava o Conselho Municipal de Cultura, impediu 

que o município recebesse algumas emendas e projetos voltados para a cultura, mas este ano, 

com o Plano Municipal de Cultura, o município poderá se cadastrar no Ministério, para 

receber recursos federais. O senhor Presidente comentou ainda, que a gestão municipal peca 

ao divulgar ações que ainda não foram concretizadas, e recomendou que não fizessem isso, 

pois prejudica a própria imagem da gestão perante a sociedade. O edil disse ainda, que 

recentemente assistiu a um ensaio de uma quadrilha, e refletiu que aquela atividade não se 

baseia apenas numa competição, mas também é uma oportunidade de tirar os jovens de 

situações vulneráveis, e também uma forma de fazer parte de um grupo, que se torna quase 

uma família, pois passam muito tempo juntos. Falou também que o Projeto do Conselho 

Municipal de Cultura  deu entrada no mês de agosto nesta Casa, portanto não teria como ter 

sido votado antes. Em relação ao não atendimento do Requerimento solicitando 

esclarecimentos sobre as quadrilhas, que foi aprovado por todos os membros da casa, o edil 

explicou que existem algumas penalidades para quem não atende, mas como foi a primeira 

vez que ocorreu, não quis aplicar as sanções cabíveis, mas alertou que, o Requerimento partiu 

de uma solicitação da população. O Secretário a seguir, afirmou que o Prefeito não fez 

divulgação da emenda, mas da liberação da emenda parlamentar, encaminhada pelo deputado 

André Moura, para a realização do São Pedro do Povo, e este recurso só pode ser utilizado 

para esta finalidade, já que foi cadastrado no Ministério da Cultura dessa forma. E mais, 

comentou que, no Requerimento havia a informação de que ele deveria marcar uma data, para 

comparecer a Câmara, para esclarecer o assunto solicitado, e aproveitou a oportunidade de 

fazê-lo na mesma data em que fosse prestar contas de sua pasta, já que seria numa data 

próxima. Disse também, que a Prefeitura contribuiu com as quadrilhas juninas, com o 

montante de R$ 5.500 reais para cada uma delas, além de disponibilizar apoio logístico, para 

que elas se apresentem dentro e fora da cidade. Por conseguinte, o senhor vereador José 

Raimundo de Jesus Souza indagou ao Secretário se este ano haverá as festividades do São 

Pedro do Povoado Rio Real?  O Secretário declarou em seguida,  que ainda não existe uma 

definição sobre este assunto, pois o Prefeito está em Brasília, mas este tema é uma das pautas 

para  resolver quando retornar à cidade. Depois, a palavra foi franqueada para os munícipes, e 

o senhor Gildeon, representante da Quadrilha Junina Renascer comentou que, de fato as 

quadrilhas receberam o recurso citado pelo Secretário, mas destacou que o valor é insuficiente 

para saldar todos os compromissos, por isso, que os membros das quadrilhas pedem ajuda a 

população, para comprar os tecidos para a confecção de figurinos no ano anterior. Disse 

também  que, os calçados e acessórios ainda não foram comprados por falta de recursos, e 

amanhã a quadrilha se mobilizará para pedir ajuda a toda a comunidade, para adquirir este 

material, e que a quadrilha foi convidada para se apresentar na Rua São João naquela data, 
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mas não pode ir, por falta de transporte, e a informação que obteve, é que o município 

disponibilizou apenas um ônibus para levar as duas quadrilhas, sendo que apenas uma tem 

aproximadamente 80 componentes. Disse ainda, que o tema da Quadrilha para este ano é a 

Bela e a Fera, o figurino as coreografias e adereços foram minuciosamente pensados dentro 

do tema, para alegrar todos os espectadores que assistirem as apresentações dentro e fora da 

cidade, como também reafirmar a cultura nordestina. Por fim, falou sobre o orçamento para a 

confecção dos figurinos e contratação de banda, que perfazem a quantia de mais de R$ 

27.000,00 reais, ou seja, muito além do valor que a Prefeitura disponibilizou.  Em seguida, o 

senhor vereador Edson de Jesus Reis Santos ficou surpreso com o valor exposto, e destacou 

que é muito difícil fazer quadrilha, e o município tem a satisfação de ter cinco quadrilhas em 

atividade, no entanto, é de suma importância, que a gestão possa fazer um planejamento 

logístico antecipado, para atender melhor essas quadrilhas, para que elas não fiquem de fora 

das apresentações, e se desgastem psicologicamente, e ressaltou que quem perde com isso é o 

município. Sugeriu ainda, que o Secretário buscasse parcerias com o Governo do Estado, para 

incentivar esses grupos a levar a cultura de nosso estado cada vez mais longe. O Secretário  a 

seguir, parabenizou os membros da Quadrilha Renascer pelo empenho, e comentou que o 

orçamento apresentado pela quadrilha foi o mais barato entre todas, mas infelizmente a 

Prefeitura não tem como arcar com toda a despesa em sua totalidade, apenas apoiar as 

quadrilhas com algum incentivo financeiro, que foi discutido com os representantes de 

quadrilhas em várias reuniões. Disse ainda, que os recursos só puderam ser liberados neste 

mês, pois o Tribunal de Contas obriga o município a fazer a prestação de contas no mês em 

que a despesa é realizada. Em relação à questão do transporte é um pouco mais delicada, pois 

foram feitos diversos orçamentos com as empresas de transportes existentes, e o menor preço 

do frete até a cidade de Capela é R$ 1.800 reais, por ônibus, e muitas vezes é necessário mais 

de um, vários dias da semana, e com o decreto assinado pelo Prefeito de corte de despesas, 

resolveu-se priorizar quais cidades as quadrilhas irão se apresentar, e o transporte dos 

integrantes será feito através dos quatro ônibus existentes no município, que passam por 

manutenção mensalmente, mas que em decorrência da greve que ocorreu recentemente, a 

empresa atrasou a entrega de algumas peças, por isso, que não foi disponibilizado o transporte 

essa semana.  A seguir, o senhor vereador Gilson Santos do Rosário comentou que, é muito 

importante o apoio da Prefeitura as Quadrilhas Juninas, mas não tinha ideia do valor que se 

gasta com essas viagens, para as quadrilhas se apresentarem, e disse que o comércio local 

deve colaborar com a quadrilha, como também se deve buscar parcerias junto ao Governo do 

Estado, para arcar com parte dessas despesas com o transporte, que é muito alto. O edil  

afirmou que, os vereadores também poderiam ajudar buscando parcerias com os deputados, 

para que as quadrilhas mostrem a sua cultura, mas tem que ser algo discutido com pelo menos 

uns dois meses de antecedência. E, sugeriu ainda, que as quadrilhas formassem uma 

Associação, para que possam angariar mais recursos. Depois, o Secretário afirmou que, para a 

Secretaria Estadual de Cultura ajudar financeiramente as quadrilhas, se faz necessário passar 

por um processo seletivo, depois  a Secretaria Municipal é procurada, para verificar se de fato 

a quadrilha presta esse serviço ao município. Já em relação  à questão do convênio com as 

quadrilhas, houve certo atraso em decorrência dos feriados, mas a partir de amanhã a 

CACTUS realizará as transferências para as contas das quadrilhas. Por conseguinte, o senhor 

vereador Pedro de Jesus Santos comentou que, todos os anos as quadrilhas ficam na 

expectativa, e sempre quando chegam no mês de junho são colocadas diversas dificuldades, e 

ressaltou que mesmo que os vereadores ajudem financeiramente essas quadrilhas, e até 

mesmo os jovens individualmente, não é suficiente para dar o suporte necessário que elas 

precisam, haja vista, que os orçamentos são muito altos. E mais, indagou se nos próximos 

anos as quadrilhas terão as mesmas dificuldades? O parlamentar sugeriu que o diálogo sobre 
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este assunto, seja feito antes, para que as coisas se concretizem. O senhor vereador Gilson 

afirmou que, se os vereadores não tivessem outras despesas para arcar, que a ajuda poderia ser 

até maior, mas eles realizam assistencialismo, o ano todo. Disse também que os convênios do 

Ministério da Cultura são direcionados para os projetos que foram cadastrados, e não podem 

ser utilizados em outra finalidade. O edil comentou que em seguida que, os ônibus escolares 

amarelinhos devem ser utilizados exclusivamente para o transporte de estudantes, e pode 

gerar alguma problemática para o município caso sejam pegos em fiscalização transportando 

as quadrilhas. O Secretário por sua vez, comentou que a Câmara Municipal se houver 

disponibilidade financeira pode firmar convênios, inclusive com quadrilhas, e ainda explicou 

que, as quadrilhas só podem receber recursos federais se tiverem cadastradas no Ministério da 

Cultura, sobre a questão dos ônibus amarelinhos  explicou que, pode ser utilizado para a 

atividades culturais, desde que não conflitem com outras atividades educacionais. E, por não 

haver oradores inscritos 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 Presidente comentou que, os problemas com o orçamento para as quadrilhas, e 

incentivo à cultura se resolveriam se cortassem os gastos desnecessários, e relembrou do 

aumento de salário do Prefeito e Vice Prefeito, que representam quase R$ 120 mil reais por 

ano, e se diminuísse uma Secretaria economizaria mais de R$ 60 mil reais por ano, e estes 

valores poderiam ser disponibilizados para incentivar as quadrilhas.  Disse ainda, que acredita 

no trabalho dos quadrilheiros, que não são apenas dançarinos, mas uma grande família, com 

uma grande história, e que emocionam os espectadores a cada apresentação. 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 doze de junho 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 sete de junho de 2018.  
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