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

fevereiro, 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, Gileno Santana Alves, Gilson Santos do Rosário, Jaci Silvino de Sousa, Pedro de 

Jesus Santos e Rivan Francisco dos Santos. A seguir, procedeu-se a dispensa da leitura da Ata 

da Sessão anterior. Em seguida, foram apresentadas as seguintes proposições: Indicação 007/2018 

- “Ao excelentíssimo senhor Everaldo Iggor Santana de Oliveira, Prefeito Municipal, solicitando o 

que segue: 1. Regularização imediata do pagamento dos salários dos servidores inativos 

(complemento salarial); 2. Providências junto aos órgãos competentes voltadas para a melhoria e 

ampliação da iluminação pública no Conjunto Françual, na sede desta municipalidade, de autoria 

do senhor vereador Edson de Jesus Reis Santos/PSB; Indicação 008/2018 - Ao ilustríssimo 

senhor Emílio de Jesus Souza, Secretário Municipal de Obras, solicitando o que segue: 1. 

Providências emergenciais voltadas para a reposição de paralelepípedo em frente à Delegacia da 

Polícia Militar, na sede desta municipalidade; 2. Limpeza e revitalização da rede de esgoto nas 

proximidades da subestação, na sede desta municipalidade, de autoria do senhor vereador José 

Alessandro Santana Farias/PC do B. Em seguida, o senhor Presidente publicou ofício do 

Secretário Municipal de Saúde, solicitando o espaço do auditório do Plenário da Câmara 

Municipal, no dia 28 de fevereiro às 10h, para apresentação do relatório de ações da saúde do 

terceiro quadrimestre do ano de 2017, e estendeu o convite a todos os vereadores. A seguir, deu-

se início ao Grande Expediente, no qual a senhora Nazaré Mota Moraes – Presidente da ELAN 

em atendimento ao Requerimento 023/2017, de autoria do senhor Presidente Alexandre Almeida 

Dias. Na oportunidade, a oradora explicou que a organização que representa trabalha buscando 

políticas públicas, para os animais e mostrando a importância destas para a saúde de todos. A 

oradora contou que a cidade de Itabaiana é o primeiro município sergipano a ter uma política 

pública básica, com o primeiro posto de saúde veterinário municipal, que contará com centro 

cirúrgico e realizará castração cirúrgica e microchipagem de animais. Disse ainda que, Aracaju 

tem um castramóvel, um veículo equipado com centro cirúrgico, onde são realizadas cirurgias de 

esterilização de animais. Explicou também, que os animais devem ser castrados, para que não 

procriem sem limites, contraindo e propagando doenças e parasitas que podem causar sérios  

problemas para humanos. E mais, falou sobre as leis que tratam sobre o assunto, como a Lei 

Federal 13.426 de 31 de Março de 2017, que determina que cada município do Brasil precisa 

castrar animais abandonados e de pessoas de baixa renda, realizando o controle populacional de 

cães e gatos. Segundo a OMS, uma gata ou uma cadela em dez anos pode gerar mais de 80 

milhões de descendentes, e ainda cada real investido em políticas públicas para animais, são 32 

reais economizamos em saúde pública. Infelizmente, os municípios acostumaram-se apenas a 

vacinar os cães e gatos contra a raiva, mas existem diversos tipos de doenças que podem ser 

transmitidas aos animais e aos seres humanos, como calazar (leishmaniose), transmitido por um 

tipo de inseto, que parece uma mosca, mas infelizmente no país, ao invés de erradicar o inseto, 

sacrificam os animais, e as pessoas que contraem a doença não tem a informação de que toda vez 

que baixar suas imunidades, o parasita voltará a se proliferar no organismo e a pessoa voltará a ter 

problemas. A oradora falou que, no Brasil já foi autorizado o tratamento da leishmaniose em 

animais de rua abandonados, mas as demais doenças não. A senhora Nazaré contou que, há 

muitos anos vem lutando, para que sejam implantadas políticas públicas para os animais, e no dia 

10 de Janeiro deste ano, foi criado no estado de Sergipe, o Código de Defesa Animal mais 
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moderno das Américas e, referenciou as Leis Estaduais 8.366 e 8.367, ambas promulgadas na 

mesma data, e pediu que os senhores vereadores se inteirassem destas leis. Comentou que, o 

objetivo de sua visita é mostrar a necessidade de cada município brasileiro de providenciar, 

primeiramente a política pública animal, para tratar o controle populacional e de saúde pública 

envolvendo animais, como postos de saúde veterinários. A senhora Nazaré disse ainda, que é 

muito comum ocorrerem acidentes com vítimas fatais, envolvendo animais que foram 

abandonados nas rodovias e ruas, e mostrou dados e fotos de diversos acidentes. Na oportunidade, 

também falou sobre os cães e gatos que são colocados em abrigos insalubres, que não é correto. 

Destacou que a ONG ELAN se preocupa em resgatar os animais abandonados tratá-los e encontrar 

pessoas que queiram adotá-los, e a partir daí, esses animais terão acesso à alimentação adequada, 

banho, tosa, vacinas entre outros benefícios, que serão economizados pelo Estado, e ainda 

contribuindo para o aumento do consumo de diversos produtos, inclusive gerando impostos, no 

entanto, praticamente todos esses recursos não são investidos no segmento. Citou exemplos de 

cidades do Brasil a fora, que possuem hospitais veterinários de grande porte, e um deles 

construído por uma empresa privada, na cidade de Porto Alegre, como contrapartida de impacto 

ambiental, e destacou que toda empresa ou indústria que produz lixo gera impacto ambiental, e 

podem contribuir para o município, através de ações como esta, e enfatizou que, nas cidades de 

Frei Paulo e de Itabaiana empresas privadas estão doando os equipamentos, para a adequação dos 

postos de saúde veterinários destas respectivas cidades, sem utilizar nenhum recurso público. 

Afirmou que, empresas privadas e algumas organizações não governamentais, realizam castrações 

e atendimentos a animais, e a ELAN, que é uma organização não governamental se mantém 

através de doações e parcerias com empresas e já realizou mais de 13 mil castrações e 

microchipagens. No Estado de Sergipe, o município de Itabaiana é o único que terá um posto 

veterinário municipal, e que adquiriu os microchips, para serem aplicados nos animais, que através 

de um leitor será possível saber qual o proprietário do animal. Disse ainda que, a ELAN tem 

diversos parceiros, como clínicas, hospital veterinário, e até mesmo crematório para cremar os 

corpos de animais mortos, não causando qualquer impacto ao meio ambiente, e de forma 

totalmente gratuita, prevenindo doenças. A oradora veiculou alguns vídeos com exemplos de 

cidades que tem postos de saúde veterinários e como eles funcionam, e concluiu se colocando à 

disposição dos vereadores que tiverem interesse de criar leis municipais, para a defesa dos direitos 

dos animais, e levar o tema para o administrador público, para que este assunto seja transformado 

em política pública. Continuando, o senhor vereador Gilson Santos do Rosário agradeceu a 

presença da senhora Nazaré Moraes, e destacou a importância da palestra, para que as pessoas 

percebam os animais de forma diferente, não como era antigamente, e que cuidem da saúde deles, 

assim estará também cuidando da sua própria, destacou que possui uma cadela, que para ele é um 

membro da família. Achou muito interessante a ideia de buscar parcerias junto às empresas 

privadas, para a construção de posto de saúde veterinário, e comentou que, existe uma indústria de 

calçados na cidade, que poderia ser sensibilizada para isso. Sugeriu que a senhora Nazaré se 

estivesse na cidade, no dia seguinte, que conversasse com a Secretária Municipal de Assistencial 

Social, que tem uma grande preocupação com os animais, inclusive já pediu ao Prefeito que 

construísse um abrigo para os animais, e também a senhora Josy da Emdagro. Disse ainda que não 

é muito adepto a festas como cavalgadas, pois em certos momentos pessoas ébrias começam a 

maltratar os animais. A oradora disse ainda, que o animal de estimação é muito importante na 

família, pois além de ser fiel, também ajuda no tratamento de doenças, como depressão, e até 

mesmo a asma, e os gatos tem essa função.  E mais, disse que além das cavalgadas, as vaquejadas 

também prejudicam os equinos e bovinos, pois eles têm direito de dormir a partir das 17h, e no 
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período da noite é que muitas vezes costumam ocorrer os eventos em que eles são expostos a 

vários maus tratos. Por conseguinte, o senhor vereador Gilson do Rosário citou vários casos de 

animais de estimação que tem uma forte ligação com seus donos, e que foram veiculados na mídia 

nacional, e chamou a atenção sobre o assunto. A oradora acrescentou que, os animais foram 

criados primeiro que os seres humanos, e ensinam e ajudam os humanos a se desenvolverem. 

Depois, o senhor vereador Rivan Francisco dos Santos observou que a oradora é detentora de 

grande conhecimento, e que expôs muito bem um tema tão importante que é a questão dos 

animais. Lamentou que, apesar de ter sido veiculado no carro de som, nas redes sociais e em 

faixas na cidade, as pessoas não tenham comparecido em massa a este encontro, e destacou que, 

muitas vezes as pessoas transferem a responsabilidade dos animais, aos poder público, sendo que é 

uma responsabilidade de todos os cidadãos. Comentou que, em 2015 apresentou uma Indicação 

solicitando que o Poder Executivo desse apoio para o recolhimento de animais abandonados nas 

ruas, e na ocasião cogitou-se a implantação de um canil municipal. Naquela época, decidiu falar 

sobre o assunto, e no grupo criado através de uma rede social, 32 pessoas se manifestaram 

favoráveis, mas no dia do encontro, apenas três pessoas compareceram, e foi criada uma 

Associação Protetora dos Animais - Os Guardiões –APAG, que iniciou o recolhimento de cães e 

gatos, mas a ação não teve andamento, porque a APAG não tinha condições de dar a alimentação e 

outros fatores necessários para tal. O edil ressaltou a importância da presença da senhora Nazaré 

naquela Sessão, e destacou que as pessoas que compareceram a esta palestra certamente 

assimilaram o que foi passado, e inclusive ressaltou que, já está em andamento a criação de uma 

ONG, e espera que a iniciativa se desenvolva, e que a soma dos esforços através do poder público, 

do comércio e dos empresários possamos de fato ter uma ONG, e tornar realidade as ações que 

foram faladas naquela noite. A oradora explicou, que uma ONG tem que ter a ata de consolidação, 

CNPJ e ser de utilidade pública, e destacou que provavelmente o procedimento não deu certo, 

porque inicialmente deveria ser criada uma política pública de controle populacional, um trabalho 

educativo com as pessoas, para que elas compreendam a importância deste trabalho, bem como 

um posto veterinário para atender esses animais, pois o resgate por si só não resolve o problema, 

já que as pessoas não entendem que aquele local não é um depósito de animais, e é o maior 

problema para o município acumular animais em um local. Disse ainda, que a ELAN realiza 

campanhas de adoção no máximo a cada 15 dias, e destacou que amanhã estará no estacionamento 

do Bom Preço São José, para realizar mais uma ação, que além de ser benéfico para os animais 

gera renda para o supermercado, que vende mais produtos deste segmento. Em seguida, o senhor 

vereador José Alessandro Santana Farias comentou que, cria um cachorro, e desde outubro do 

ano passado começou a andar de mula, em cavalgadas e gostaria de saber se essa prática é 

configura como maus tratos? Perguntou também como pode instalar o microchip nos seus 

animais? Indagou ainda, onde é realizada a cremação dos animais, e como pode participar da ONG 

? Afirmou que é muito gratificante estar debatendo este assunto e, comentou que, dará a sua 

contribuição e quiçá fazer uma comissão de vereadores, para buscar parcerias com o Governo 

Municipal e com a indústria Dakota, para que essas ações sejam realizadas o quanto antes. E, 

concluiu parabenizando a oradora, e saudando as pessoas, presentes. A senhora Nazaré comentou 

que se a cavalgada não é à noite, se é dada alimentação e água e deixam o animal descansar a 

sombra não se configura como maus tratos, mas se usa uma cela inadequada, chibata, ou usa 

arreios que ferem o animal, desta forma estará maltratando. Destacou que para adestrar animais 

não precisa ser utilizada violência, pois existem técnicas para isso. O único crematório legalizado 

existente no Nordeste está localizado em Nossa Senhora do Socorro/SE, próximo a Mercedes na 

BR 101, falou também sobre o local e os custos para microchipagem de animais. Por conseguinte, 
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o senhor vereador Edson de Jesus Reis Santos agradeceu a presença da senhora Nazaré, que 

discorreu de forma brilhante sobre o tema, e frisou que é muito importante educar as pessoas, para 

que elas saibam lidar com os animais, pois não tem controle sobre a natalidade, tem cuidado com 

as fezes e sujeiras que eles deixam nas ruas, que podem causar doenças, como também outras 

pessoas que não tem condições financeiras de manter os animais, assim sendo os animais acabam 

não tendo a nutrição e cuidados adequados, se tornando vetores de doenças. Ressaltou a 

importância de ter o apoio da ELAN, para assessorar na elaboração e criação de leis referentes a 

este assunto, como também a relevância de colocá-las em prática, cobrar do Poder Público 

Municipal, que faça a sua parte, bem como a população, que também possa dar a sua contribuição, 

para que as pessoas tenham menos doenças. E, concluiu parabenizando a ONG, e a Presidente da 

ELAN, e enfatizou que, possivelmente estarão entrando em contato com a organização, para saber 

como formar parcerias, dentro das condições do município, para que essa realidade demonstrada 

pela palestrante seja implementada na cidade. A senhora Nazaré comentou que, o município pode 

realizar tudo que ela falou, pois tem uma estrutura para isso, é preciso apenas vontade de fazer. O 

senhor vereador José Alessandro indagou ainda, qual a possibilidade para que o Castramóvel 

possa vir ao município? A oradora afirmou que, o Governo Federal está disponibilizando 50 mil 

castramóveis, para os municípios brasileiros, mas ela não recomenda que municípios de pequeno 

porte adquiram estes equipamentos, pois são muito caros, além de ter uma manutenção alta. 

Sugere que o município instale um posto de atendimento veterinário, principalmente se já tiver um 

prédio disponível, pois a adequação de um local como este, custa em torno de 25 mil reais, 

enquanto o castramóvel custa mais de 170 mil reais, e só atende animais machos.  Além disso, os 

agentes de endemias têm todos os dados sobre os animais existentes no município, e podem fazer 

a ficha de acompanhamento, a vacinação de forma fracionada, bem como identificar casos de 

leishmaniose, e tratá-los, de forma mais eficaz, com coleiras especifica para este fim, e citou 

vários exemplos do que pode ser feito. Continuando, o senhor Presidente agradeceu a presença da 

senhora Nazaré Moraes, e Ravelly que intermediou a vinda dos representantes da ELAN. 

Agradeceu à presença das pessoas presentes naquela Sessão, também agradeceu a presença das 

pessoas presentes, que tem grande representatividade no município, a exemplo da Secretária 

Municipal de Assuntos Políticos e Institucionais, proprietários de Petshop, entre outras pessoas. 

Na oportunidade, agradeceu a colaboração dos vereadores que contribuíram com a aprovação do 

Requerimento convidando a Presidente da ELAN. Disse ainda, que convidou a Secretaria 

Municipal de Assistência Social, que não pode comparecer, mas que encaminharia seus 

representantes, também foram convidados os representantes da Secretaria Municipal de Saúde 

para se fazerem presentes. Por fim, a oradora comentou que, o primeiro passo foi dado, e que está 

à disposição no que precisarem para dar seguimento a este processo, e recomendou que os edis 

pesquisassem as leis sobre este assunto, e que as coloquem em prática. Continuando, o Grande 

Expediente, o senhor vereador José Alessandro Santana Farias ressaltou a importância das 

pessoas que realizam ações e que abraçam uma causa sem ganhar nada, mas que fazem por amor. 

Falou também sobre as reivindicações da população, e destacou a problemática que os moradores 

da Rua da Delegacia da Polícia Militar que estão vivenciando, pediu que fossem tomadas 

providências, voltadas para a reposição de paralelepípedo, que já estão depositados naquele local.  

o edil solicitou também a limpeza e revitalização da rede de esgoto nas proximidades da 

subestação, nas proximidades da casa de Santana, haja vista que, está a céu aberto.  Na ocasião,  

falou sobre a satisfação de fazer parte do Conselho Municipal de Saneamento Básico, juntamente 

com o colega Jaci Silvino, representando esta Casa como membros do referido conselho. 

Destacou que participou da última reunião, e espera que o município consiga recursos, para 



 

CÂMARA MUNICIPAL DE POÇO VERDE 

Avenida Epifânio Dória, 18 - Centro  – CEP 49.490.000 

www.camarapocoverde.se.gov.br 

cmpverde.se@bol.com.br 

CNPJ 32.741.571/0001-73 

Fone: (79) 3549-1454                                 
realizar ações para beneficiar a população poçoverdense. O edil indagou aos colegas da bancada 

de situação, se a casa de apoio já está funcionando, pois até esta data, ainda, não se constatou o 

funcionamento da mesma que, mesmo tendo sido anunciada pelo Prefeito na Sessão do dia 15 

deste mês. Destacou que, a população está clamando por este local, haja vista o desgaste de ir para 

Aracaju de madrugada, e só retornar no fim da tarde, sem ter um local para descansar, ou fazer as 

suas refeições. O senhor vereador José Alessandro chamou a atenção para as marcações de 

exames, e comentou que as pessoas estão chegando às 2h da madrugada, para esperar numa fila, 

para pegar uma das 15 fichas de exames distribuídas, e contou que há casos, em que mesmo 

chegando de madrugada, as pessoas não conseguem, e pediu que o Secretário de Saúde, quando 

viesse a esta Casa, que esclarecesse este assunto. Por outro lado, o edil falou sobre o esgoto do 

Conjunto João Emídio, e pediu que fosse feita a limpeza do reservatório dos dejetos,  ressaltou 

que o município tem os equipamentos necessários. Ao mesmo tempo, retomou a situação das 

quadras poliesportivas, e destacou a necessidade de falar sobre o assunto, até que as providências 

sejam tomadas para revitalizá-las, pois a prática de esportes, possibilita a manutenção da saúde, 

lazer e bem-estar. Falou também sobre a Indicação do colega Pedro, solicitando que seja 

construída ciclovias ligando as vias de acesso a Dakota e ao Conjunto Silvino Augusto, que são 

muito utilizadas pelos munícipes para a prática de caminhada e ciclismo, mas são muito perigosas, 

pois não tem acostamento. Disse ainda, que os munícipes contam apenas com o espaço da Praça 

da Juventude para praticar os esportes e atividades físicas, que foi muito criticada outrora, por 

colegas, mas que atualmente é único espaço público disponível para os munícipes.  Chamou a 

atenção do Poder Executivo, e do Secretário Municipal de Esportes, para a manutenção das 

quadras dos povoados Saco do Camisa, Rio Real e do Tabuleirinho, que é a única que está 

funcionando, com alguns problemas.  E mais, comentou que alguns projetos sociais, como a 

CASA, retirou muitas crianças das ruas, e atualmente os atletas tem representado o município em 

competições dentro e fora do estado, e enfatizou a importância de incentivar as ONGs, e 

associações que organizam estes projetos, para que  continuem suas atividades, para que os jovens 

não entrem no mundo das drogas e da prostituição, por falta de opções de lazer. Se colocou mais 

uma vez a disposição para ajudar no que for preciso, mas enfatizou que o Poder Executivo deve 

dar o pontapé inicial, para que as coisas aconteçam. Por meio de aparte concedido, o senhor 

Presidente falou que, ano passado fez um vídeo mostrando essa problemática da distribuição de 

fichas, para realização de exames, que eram realizados em Lagarto, mas após a repercussão do 

vídeo e das inúmeras reivindicações da população, o município conseguiu fazer um convênio com 

as clínicas locais, e os exames passaram a ser feitos no laboratório da cidade. No entanto, as fichas 

estão sendo distribuídas apenas duas vezes por semana, e a quantidade está muito aquém da 

necessidade da população, e percebe que muitas pessoas reclamando, haja vista que o município 

cresceu, e tem muitas pessoas que moram nos povoados, que raramente conseguem realizar estes 

exames, que são básicos para o diagnóstico de doenças. Afirmou esperar que esta situação seja 

corrigida em breve pelo Poder Público. Continuando, o senhor vereador José Alessandro, 

comentou que, infelizmente os simpatizantes do Governo Municipal, criticam os vereadores que 

trazem as problemáticas do município, com a justificativa de que são contrários, mas o edil refletiu 

que não está trazendo esses problemas para se beneficiar, mas são as demandas que a população 

apresenta aos vereadores, já que são representantes do povo. Por fim, agradeceu a presença dos 

munícipes, e convidou para que  continuem retornando a esta Casa, pois a presença da 

comunidade motiva cada vez mais os vereadores a trabalhar pelo povo. Ainda no Grande 

Expediente, o senhor vereador Edson de Jesus Reis Santos afirmou que o munícipio está tendo 

muitos problemas, muitos deles poderiam ser resolvidos pela Secretaria Municipal de Obras, 
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destacou que tem feito muitas Indicações, mas o trabalho está parado.  Mas o que lhe chama a 

atenção, é que quase todos os Secretários Municipais vieram a esta Casa, mas o Secretário 

Municipal de Obras, que é um vereadores licenciados, foi o único que não compareceu 

descumprindo uma lei municipal, e ele espera que sejam tomadas providências, pois existe 

penalidades na lei, e ela deve ser imposta ao Secretário.  Disse ainda, que não costuma assumir 

compromissos e responsabilidades que não tenha condições de cumprir, e destacou que não tem 

nada contra a pessoa do senhor Emílio, mas este está deixando muito a desejar na gestão de uma 

das pastas mais importantes do município. O edil ressaltou que, apresentou diversas Indicações ao 

Secretário de Obras no ano passado, e quase nenhuma delas foi cumprida, até mesmo o Prefeito 

colocou algumas como prioridade, mesmo assim nada foi feito. O senhor vereador Didiu afirmou 

que está na hora de mostrar para que veio, pois, o papel do vereador é cobrar e o do Secretário é 

executar e ser cobrado, e o colega que se dispôs a ser Secretário deve assumir as responsabilidades 

do cargo.  Citou diversos problemas que têm sido recorrentes, como a falta de iluminação de ruas 

no Conjunto Françual, entre outras.  Na oportunidade, falou sobre o transporte universitário, para 

Aracaju, que foi reestabelecido, mas trouxe outra problemática, a de que tem uma turma de 

estudantes, que está sendo desprivilegiada, pois o transporte que tem à sua disposição é de baixa 

qualidade em relação aos demais. E contou que os alunos já conversaram com o Prefeito e fizeram 

várias reivindicações para que esse problema seja resolvido o mais breve possível. Disse que 

muitas coisas que têm sido apresentadas pelos vereadores têm sido resolvidas, e este é o 

verdadeiro papel do vereador, apresentar e cobrar as demandas do povo. Por fim,  falou sobre a 

Indicação de sua autoria, solicitando ao Prefeito Municipal a regularização imediata do pagamento 

dos salários dos servidores inativos (complemento salarial), pois estão recebendo depois do dia 20, 

e muitas pessoas estão passando por dificuldades, já que têm problemas de saúde, e precisa desse 

dinheiro para comprar seus medicamentos, ou ir para Aracaju para fazer seus tratamentos. Pediu 

que o Prefeito se sensibilizasse com essas pessoas, que tanto contribuíram para o município. O 

senhor vereador  Edson afirmou ainda, que a casa de apoio deve ser aberta em breve, mas lamenta 

que o município esteja pagando aluguel de uma casa que está fechada. Por meio de aparte, o 

senhor vereador José Alessandro retomou o assunto abordado pelo colega Gilson do Rosário que 

na Sessão passada, afirmou que os vereadores da oposição abririam uma casa de apoio, e explicou 

que, se a casa de apoio do município não fosse aberta, buscariam parcerias, para que as pessoas 

não ficassem desamparadas. No entanto, o Prefeito Municipal afirmou na Primeira Sessão, que 

haveriam dormitórios masculinos e femininos, quatro banheiros, entre outras coisas, dando a 

entender que será a melhor casa de apoio do Estado de Sergipe, por isso o edil não vê a 

necessidade de outra casa de apoio. A seguir, o senhor vereador Edson comentou que, os planos 

dos vereadores da oposição foram frustrados em decorrência do anúncio do Prefeito, e concorda 

que o município não necessita de mais uma casa, e mais, relembrou que a ideia de abrir uma casa 

de apoio foi originada na gestão de José Everaldo, a qual foi dada continuidade nas demais 

gestões que o sucederam, pois é algo muito louvável e bom para os munícipes, haja vista que o 

município está muito distante da capital. E, concluiu reafirmando que, continuará trazendo suas 

Indicações e fazendo suas cobranças, contribuindo com a gestão do município, que é o papel do 

vereador. E, por não haver outros oradores inscritos para o Grande Expediente, ou matérias para 

serem discutidas ou votadas na Ordem do Dia, e ainda edis para se manifestar nas Considerações 

Finais, o senhor Presidente declarou por encerrada a Sessão, ficando todos convocados para no 

dia vinte sete de fevereiro 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.  
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