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Ata da Quarta Sessão Ordinária do ano de dois mil e dezoito, realizada em vinte e sete 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 seguinte proposição: Indicação 009/2018- 

Aos Correios desta municipalidade, solicitando o que segue: 1.Providências emergenciais voltadas 

para o retorno do serviço de entrega de correspondências no Conjunto Habitacional João Emídio 

dos Santos, na sede desta cidade, de autoria do senhor vereador Pedro de Jesus Santos. A seguir, 

deu-se início ao Grande Expediente, no qual  o senhor vereador Edson de Jesus Reis Santos falou 

sobre o Requerimento solicitando as informações sobre os valores pagos aos servidores que 

possuem cargos comissionados, e destacou que essa solicitação foi encaminhada há mais de um 

ano, e não houve resposta até o momento. Comentou que, apesar de algumas informações 

existirem no Portal da Transparência, estas não estão muito claras. O edil demostrou  

preocupação com esta situação, pois os Poderes Legislativo e Executivo são distintos, mas é 

preciso que haja harmonia entre estes, no entanto às vezes os vereadores ficam a ver navios, por 

não serem atendidos.  Na oportunidade, o edil falou sobre o descaso da gestão com os portadores 

de necessidades especiais, pois não estão recebendo fraldas e medicamentos, e ao chegar à 

Secretaria de Saúde, os responsáveis mandam os munícipes  procurarem o Prefeito, e indagou para 

que existe um Secretário, se toda vez que ocorre um problema as pessoas são orientadas a falar 

com o Prefeito? Para o edil, as Secretarias existem para descentralizar o poder, e o município 

possui diversas Secretarias, mas que efetivamente não funcionam. Pediu que, a Secretaria se 

sensibilizasse com as pessoas portadoras de necessidades especiais, que inclusive são menores de 

idade, pois muitas já estão passando necessidade. Retomou a problemática que citou no ano 

passado, em relação à marcação de fichas para consultas no PSF, e destacou que é comum ver uma 

grande aglomeração de pessoas em filas extensas no hospital, e é vergonhoso para o município 

ocorrer esse tipo de situação, já que as pessoas estão tendo transtornos para conseguir uma ficha, 

para ser atendido. Disse ainda, que felizmente está tendo médico, mas o profissional por si só não 

tem como resolver tudo, pois precisa de medicamento e de estrutura para trabalhar, com exames 

diagnósticos, para que seja feito um bom trabalho.  Relembrou que, passou por algo parecido há 

dezoito anos atrás, mas nas gestões anteriores a marcação era feita de forma descentralizada, e não 

havia filas como está ocorrendo atualmente. Afirmou o orador esperar que o Governo Municipal 

resolva esta situação, que tem sido evidenciada por ele desde o ano passado. O edil contou que, 

esteve no encontro da educação e lhe chamou a atenção à quantidade de funcionários daquele 

setor, e refletiu que, quantidade de pessoas não quer dizer qualidade no trabalho, e há outras 

Secretarias que tem muita gente, e não vê as coisas acontecerem. Pediu que a gestão melhor e 

essas questões, para que os serviços públicos sejam ágeis, com responsabilidade, qualidade e 

humanizados, que é essencial para todos. Depois, o senhor vereador José Alessandro Santana 

Farias comentou que a educação precisa de planejamento, e chamou a atenção para o fato de o 

local onde foi realizado o evento estava sendo iluminado com gambiarras, relembrou que os 

Secretários Municipais quando vieram a esta Casa, disseram que o município estava fazendo 

licitações para aquisição de lâmpadas, e indagou se não foi feita a licitação de lâmpadas para a 

Educação? Destacou que, falou ao Secretário de Educação, que uma coisa é gerenciar os recursos 

da Secretaria, e outra diferente é ficar mendigando pedidos a Prefeitura.  Afirmou que ano 

passado, não foi feita nenhuma benfeitoria nas escolas, bem como durante o período de férias.  E 
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mais, afirmou que o Prefeito se comprometeu a fazer a pintura de algumas escolas para torná-las 

mais atrativas, mas até o momento não o fez, a exemplo da Escola Municipal Josias Rabelo. 

Relembrou que, há algum tempo foi vendido o Clube da Cidade, e os recursos provenientes dessa 

venda seriam destinados para a reforma de escolas, mas o que resultou disso, foram obras e 

pinturas malfeitas, por uma empresa que surrupiou o dinheiro do município, colocando material de 

péssima qualidade nas escolas. O edil indagou onde foi colocado a quantia de R$ 471.432,66 do 

salário educação referente ao ano 2017? E, explicou que estes recursos são destinados para a 

manutenção da educação, enquanto isso, alguns professores têm se juntado, para fazer melhorias 

no seu ambiente de trabalho, custeando-as com o próprio salário. Disse ainda, que o município já 

recebeu este ano o montante de R$ 96.874,47 de salário educação, e ressaltou que o que lhe 

revolta é saber que o dinheiro foi recebido pelo município, mas não saber onde foi utilizado, e é do 

conhecimento de todos, que este recurso não pode ser utilizado para pagar o salário dos 

professores, vigilantes, merendeiras, serventes entre outros. O senhor vereador  José Alessandro 

contou também que, algumas pessoas que foram contratadas pelo município ficaram sem receber 

salários referente a 2017, mas não podem falar sobre o assunto, por medo de não ser recontratado, 

ou ser demitido. Disse ainda, que não responsabiliza o Secretário de Educação por isso,  tem a 

obrigação de cobrar do Prefeito, que as escolas tenham uma estrutura melhor, para que sejam 

atrativas para os alunos. Indagou ainda, qual o espaço que o sindicato dos professores tem nesta 

gestão? Comentou que, a atual representante do SINTESE, sempre teve direito a falar em todas as 

reuniões da educação nas gestões municipais, no entanto, na atual gestão não está tendo direito de 

falar, mesmo sendo simpatizante da gestão do município. O edil agradeceu a presença do técnico 

que elaborou os Projetos de Lei 946 e 947/2017 na reunião que ocorreu naquela tarde, para 

esclarecer as dúvidas dos vereadores, e na oportunidade agradeceu a presença dos vereadores que 

puderam comparecer à reunião, bem como dos representantes da CDL e de empresas privadas que 

estiveram presentes. O edil falou ainda, que na noite de segunda-feira, por volta das 22h e 40 

minutos, já haviam pessoas acampadas na porta da clínica de saúde da família, com travesseiros e 

cobertores, para marcar o lugar na fila, para conseguir fichas para serem atendidas, e cobrou 

responsabilidade do Prefeito. Indagou também quem será nomeado Secretário Municipal de 

Agricultura, pois a pessoa que estava responsável pela pasta retornou à Câmara, e o período de 

safra está se aproximando, e até o momento ninguém assumiu a pasta. O edil pediu que o Prefeito 

nomeasse um novo Secretário, para que os processos continuem. E, concluiu indagando onde está 

localizada e quando será aberta a casa de apoio, que foi anunciada pelo Prefeito? Por conseguinte, 

o senhor vereador Rivan Francisco dos Santos utilizou-se da Tribuna, para despedir-se dos 

colegas parlamentares, e contou que durante os dez meses que ocupou a cadeira de vereador, 

sempre exerceu com seriedade, com muita responsabilidade e fazendo o seu trabalho bem feito 

para não deixar marcas negativas. Disse em seguida que, durante a sua campanha fez sua 

propaganda pautada na verdade, seriedade e sinceridade, sem intimidar qualquer pessoa que seja, 

mas, infelizmente não foi eleito, em decorrência da legenda. Na oportunidade, fez uma 

homenagem aos colegas, enaltecendo as qualidades de cada edil, descrevendo a missão que cada 

um continuará tendo que realizar, bem como externando a sua gratidão a todos, em especial ao 

senhor vereador Gileno Santana Alves, que possibilitou a permanência do edil, por dez meses. 

Comentou o parlamentar que, durante o período que esteve na Casa, observou uma oposição 

inquieta e inteligente, e destacou que as cobranças e Indicações dos vereadores da oposição são 

normais, e cabe ao Prefeito assimilar e absorvê-las, pois, estas servem para que o Governo 

Municipal possa acertar na sua gestão.  Falou também sobre o II Encontro da Educação realizado 

na última segunda, com a participação do corpo docente da Secretaria Municipal de Educação, 

com o tema “Currículo e Avaliação, refazendo os modelos para a escola do futuro”. Segundo o 
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edil, durante o encontro o Prefeito falou sobre os tópicos: harmonia, os desafios enfrentados, 

pagamento dos salários em dia, e a nota 5,3 no IDEB, e espera que a gestão tão logo possa pagar a 

tão esperada regência de classe dos professores.  Destacou que, continuará fazendo o balanço 

geral, dando assistência ao seu povo, e realizando o seu trabalho onde quer que esteja, pois para 

ele saber esperar é uma virtude, e aceitar sem questionar, que cada coisa tem um tempo certo para 

acontecer é ter força, foco e fé. E, concluiu se despedindo com a frase: “Até breve, eu volto!”. 

Continuando, o senhor vereador Pedro de Jesus Santos falou sobre a forma responsável como o 

senhor vereador Rivan Francisco lida com as pessoas, com carisma e respeito. Para ele, foi uma 

honra, compartilhar o mandato passado, como também este breve período que o colega edil  

passou nessa legislatura. O orador comentou que, o senhor Rivan Francisco é um profissional 

muito qualificado na área em que atua, e continuará realizando um brilhante trabalho no Gabinete 

do Prefeito e na Assessoria de Comunicação do Município. O edil disse ainda, que o senhor João 

Ramalho não teve a mesma oportunidade de se despedir, mas externou o seu apreço pelo colega e, 

destacou que este também é um grande profissional, e do mesmo modo dará a sua contribuição à 

gestão municipal. Na ocasião, o senhor vereador Pedro de Jesus Santos falou sobre a Indicação de 

sua autoria solicitando o restabelecimento da entrega das correspondências nas residências dos 

moradores do Conjunto João Emídio. Segundo os moradores, na legislatura passada, o senhor 

vereador Rivan Francisco encaminhou Indicação solicitando esses serviços, e na época os 

Correios atenderam, por um período de seis meses, mas algum tempo depois, a empresa suspendeu 

o serviço alegando que não havia nomenclatura nas ruas e números nas casas.  Por sua vez, os 

moradores procuraram o edil, informando que as ruas estão denominadas e identificadas e as casas 

também tem seus respectivos números, portanto os requisitos que os Correios exigem estão sendo 

cumpridos. O edil sugeriu que, o município fizesse um reordenamento das casas no município, 

principalmente na sede, para que os Correios alcancem todas as localidades.  Afirmou também, 

que ano passado esteve juntamente com o Presidente da Casa, na Superintendência dos Correios, 

e na oportunidade entregou documento solicitando providências em relação a melhorias no prédio 

dos Correios, ao mesmo tempo, solicitou que fosse criado um posto de atendimento dos Correios 

no Distrito de São José, mas até o momento essas solicitações não foram atendidas. O edil disse 

também que, ontem algumas imagens veiculadas nas redes sociais repercutiram na mídia, com 

cobranças diretamente ao Secretário Municipal de Saúde, em relação à marcação de fichas para 

exames, e destacou que esse assunto já foi abordado pelos colegas em outras Sessões, mesmo 

assim não surtiu efeito. Comentou que, de fato é desumano e constrangedor as pessoas passarem a 

noite na fila, mas acredita que depois da repercussão das imagens na mídia, esse problema seja 

resolvido. Falou também sobre as cobranças em relação à casa de apoio, e da dificuldade que os 

poçoverdenses passam por não terem um local para repousarem quando necessitam ir à Aracaju. O 

edil discorda do Prefeito quando este afirma que o município viveu doze anos de atraso, pois é 

público e notório, o quanto a cidade se desenvolveu durante este período, com um comércio mais 

consolidado, clínicas, universidades, indústria entre outras benfeitorias, que se estabeleceram no 

município. Continuando, o edil falou sobre a reunião para falar sobre os Projetos de Lei 946 e 

947/2017, e destacou que é muito importante tirar todas as dúvidas em relação às matérias, haja 

vista que tratam de temas muito pertinentes a todos os contribuintes, sejam eles pessoas jurídicas 

ou físicas.  Falou também sobre o investimento de R$ 500 milhões de reais, do BNDES que os 

municípios do Estado de Sergipe terão à sua disposição para fazer empréstimos, e comentou que o 

município de Poço Verde pode pleitear parte desses recursos, e é importante que a Câmara esteja 

a par destes assuntos, para tomar seus posicionamentos.  E, por não haver outros oradores inscritos 

para a 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, 
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para ele foi uma honra ter compartilhado esse período com o colega Rivan Francisco, pois admira 

a capacidade profissional e postura, como também a sua personalidade, pois conhece a trajetória 

dele, e reconhece que é um privilégio ter a oportunidade de ser assistido pelo trabalho dele.  Disse 

também, que o colega mesmo fazendo parte da situação, sempre demonstrou uma postura 

apartidária, sempre preocupado com as demandas da população e, expondo suas ideias sem ferir 

ou agredir os colegas, com discursos exacerbados. Na ocasião, o senhor Presidente enfatizou que 

não duvida que o retorno do colega seja breve, pois a dinâmica da política é fantástica. 

Humildemente, o senhor Presidente pediu desculpas por algo que tenha dito ou feito, que o tenha 

magoado, através de algum comentário imaturo. Comentou que, se referiu  a zoada e a propaganda 

não como crítica, mas como forma de defesa, pela habilidade do colega  com as palavras, mas 

admite que na época exagerou. No entanto, tem a hombridade de reconhecer o erro, e humildade 

pra seguir em frente. Por conseguinte, o senhor vereador José Alessandro Santana Farias 

comentou sobre a dificuldade dos carteiros entregarem as correspondências no Conjunto João 

Emídio, e refletiu sobre o pequeno número de funcionários da empresa e a situação piorará ainda 

mais, em decorrência do deslocamento de um servidor toda semana para outro município. O edil 

pediu que, os munícipes liguem para a ouvidoria através do telefone 0800 725 0100, da empresa e 

fizesse reclamação sobre esse problema. Por fim, afirmou que costuma falar o que pensa, pois é 

uma pessoa verdadeira, e espera que “o até breve” do senhor Rivan seja rápido, pois tem muito a 

acrescentar na política poçoverdense, e agradeceu as palavras proferidas pelo colega em sua 

homenagem,  destacou que quando a gestão acerta o mérito não é só do Prefeito, mas de todas as 

pessoas que fazem a gestão. O edil espera que o colega João Ramalho possa retomar a Secretaria 

Municipal de Obras, para que as obras deem seguimento, pois no curto espaço de tempo que este  

ficou responsável pela pasta, deu uma cara nova ao município. No entanto,  comentou que,  não se 

pode dizer que  gestão passada foi toda ruim, e que se deve olhar com bons olhos para o que foi 

feito de forma positiva, mas reconhece que o fim da gestão foi desastroso. Concluiu declarando 

esperar que o Prefeito possa fazer um bom trabalho, mas a função dos vereadores e cobrar. Em 

seguida, o senhor vereador Gileno Santana Alves enalteceu o brilhante trabalho do colega Rivan 

Francisco, pela contribuição que deu para a população de Poço Verde. Parabenizou o Prefeito por 

sempre estar à disposição desta Casa, e por dar a oportunidade dos vereadores de ocuparem cargos 

na sua gestão. Na oportunidade,  comentou que de fato o município precisa melhorar na questão 

da marcação de exames, mas atualmente não tem muito que fazer, pois o município não tem as 

condições financeiras para oferecer o que o povo precisa. Por isso, na semana passada o Prefeito 

esteve em Brasília para buscar recursos, para todas as áreas a fim de melhorar essas e outras 

questões. O senhor vereador Gilson Rosário afirmou que, uma oposição construtiva ajuda a 

administração a trabalhar, e espera que cada vez mais os colegas possam trazer sugestões e 

reivindicações da população, mas não acredita na afirmação do colega Edson, que disse que os 

Secretários estão maquiando suas pastas, para mostrar uma realidade que não existe, e declarou 

que se isso estiver acontecendo que será o primeiro a questionar. Retomou a discussão sobre os 

Projetos de Lei 946 e 947/2017 e explicou que essas matérias estão voltadas para a atualização da 

tributação de empresas prestadoras de serviços, que mantém suas atividades no município, mas 

não estão repassando ao ente o que é devido, como consequência da decadência das leis 

municipais. E defendeu que, o município precisa melhorar a sua arrecadação para manter-se, 

cobrando de quem esta levando o dinheiro do município. Por conseguinte, a senhora vereadora 

Damares Vieira Cavalcanti afirmou que a casa de apoio demorou a ser aberta, mas existe, e na 

próxima sessão  passará o endereço para todos. Afirmou que não costuma frequentar casas de 

apoio, apenas quando há uma grande necessidade. Enfatizou que as cobranças são muito 

importantes, e quem ganha com elas é o povo, e reconhece que 15 fichas para exames para as 
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pessoas da cidade e 15 para as dos povoados é pouco, mas a gestão vai lutar para oferecer uma 

saúde melhor para o povo.  Por fim,  disse que o colega Rivan fará falta, pois  fazia um brilhante 

trabalho através do balanço geral, e comentou que cada vereador tem seu jeito de ser e de agir e 

fazem o seu trabalho respeitando-se mutuamente, e todos pensam no povo. Falou ainda, que o 

senhor Rivan é um profissional exemplar, e certamente voltará para esta Casa em breve. Depois, o 

senhor vereador Gileno Santana Alves comentou que foi surpreendido pelo colega Rivan 

Francisco, e se emocionou com o discurso do parlamentar. O edil falou que, se afastou da 

Câmara, mas sabia que seria por pouco tempo, pois foi eleito para assumir o cargo de vereador, e 

as pessoas lhe cobraram muito que voltasse para seu cargo, chamou a atenção  que no congresso, o 

afastamento de parlamentares é comum, e as pessoas não reclamam tanto. Disse ainda, que está 

satisfeito com os meses que passou na Secretaria Municipal de Agricultura, mas também está feliz 

por ter retornado a seu mandato, e continuará fazendo o seu trabalho social, pois é o que dá mais 

resultado para o vereador e para o povo. Para ele, cobrar apenas na Tribuna não surte tanto efeito, 

e sugeriu que os vereadores se reunissem com o Prefeito, e fizessem suas cobranças na presença 

dele, pois é dessa forma que faz, e tem sido atendido. Comentou que a oposição tem que cobrar, 

mas também deve ponderar na abordagem, pois o Prefeito não vai atender todas as solicitações 

dos vereadores, até porque não tem condições de fazê-las, mas espera que o Governo Municipal 

possa fazer um bom mandato para todos. E, concluiu desejando que o colega Rivan Francisco 

seja bem sucedido onde for, e espera que retorne em breve para a Câmara, pois é uma pessoa 

muito conhecida e estimada por todos, e sabe trabalhar. Por conseguinte, o senhor vereador Edson 

de Jesus Reis Santos  agradeceu as palavras proferidas a ele, pelo colega Rivan, e destacou que 

sempre o admirou pela forma como sempre se comportou nesta Casa, defendendo suas ideias com 

posicionamento de forma muito respeitosa com todos. E, espera que, retorne em breve para esta 

Casa, pois a política é muito dinâmica. Disse ainda, que não legisla em causa própria, nem com 

interesse em votos, mas faz o que a população lhe pede, e sabe que os colegas da situação também 

cobram ao Prefeito em suas reuniões, mas a oposição não tem essa abertura e afinidade, e a única 

maneira de cobrar é através do microfone, com muita responsabilidade e respeito. Afirmou que, 

seu discurso é verdadeiro, e não está preocupado com reeleição, mas se decidir pleitear o cargo 

novamente, o fará com muita garra, pois também tem serviços prestados e, se for da vontade de 

Deus pleiteará outro mandato em 2020, finalizou desejando que o senhor Rivan seja bem sucedido 

por onde for.  Depois, o senhor vereador Jaci Silvino de Sousa falou que tem conhecimento do 

trabalho do colega Rivan há muito tempo, e destacou que cada vereador tem o seu objetivo e 

trabalha de forma distinta. O edil afirmou que já foi muito criticado pelos colegas, por fazer um 

trabalho assistencialista, destacou que não sabe trabalhar de outra forma, pois tudo que ele faz é 

pelo povo, e admitiu que seu salário não é suficiente, para manter as suas despesas, com 

combustível para levar os pacientes para Aracaju. Disse que não é pessoa de muitas palavras, mas 

de ação, e seu modo de abordar os assuntos é brusco, não tem meias palavras, como outros 

colegas.  Falou também que, infelizmente a Prefeitura não tem condições de arcar com todas as 

demandas que são solicitadas pela população, mas o Prefeito está buscando angariar recursos, para 

suprir as necessidades do município. Por fim,  se despediu do colega Rivan Francisco, e destacou 

que muito em breve este retornará a esta Casa, pois  realiza um trabalho bem feito, por onde passa. 

Por conseguinte, o senhor vereador Pedro de Jesus Santos comentou que, a crise citada pelo 

colega Gilson Rosário não é recente, e de fato o país inteiro passa por um momento financeiro 

difícil, mas desde 2014 o município já sofria com escassez de recursos, portanto não é apenas essa 

gestão que está sofrendo com crise,  ressaltou que Poço Verde teve um dos melhores Secretários 

Municipais de Educação, que foi citado pela deputada Ana Lúcia na Assembleia Legislativa. 

Comentou que, lhe chamou a atenção um fato, onde recentemente o SINTESE alertou aos 
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professores, em relação às matrículas de alunos. E refletiu que, a crise também ocorreu na gestão 

passada, mesmo assim todos os direitos dos professores foram cumpridos, pelo Secretário de 

Educação, e pediu mais coerência nas cobranças do SINTESE. Afirmou compreender que não é 

papel do professor ir atrás de aluno, mas realizar um bom trabalho em sala de aula, e 

consequentemente manter o aluno na escola. O edil concordou com a afirmação do colega José 

Alessandro, e destacou que o SINTESE precisa ser representado nos espaços públicos, 

principalmente onde estiverem professores reunidos, e destacou que o sindicato tem pecado muito 

em fazer as cobranças dos passivos que o município ainda deve aos professores. E, concluiu 

dizendo que terá de se desfiliar do sindicato, para que possa fazer as cobranças ao SINTESE de 

forma mais contundente.  Em seguida, o senhor vereador Rivan Francisco dos Santos comentou 

que, ouviu atentamente os colegas, e de fato quando se candidatou pela primeira vez, colocou o 

nome dele a disposição, com o intuito de servir ao povo. E mais, comentou que na legislatura 

anterior, quando esteve na Superintendência dos Correios foi informado que, para que a empresa 

entregasse as correspondências em determinadas localidades, seria necessário realizar o 

redistritamento do município e a identificação das ruas. Destacou que, ainda na legislatura 

passada, as ruas do Conjunto João Emídio foram batizadas, e irá solicitar ao Prefeito que 

providencie a identificação das ruas através de placas, para que as correspondências voltem a ser 

entregues. Por outro lado,  reconhece que é uma situação negativa a questão da marcação de 

exames, mas a quantidade de senhas é muito pequena, porque infelizmente no momento o 

município não está em condições de disponibilizar mais. No entanto, existem pessoas, que estão 

utilizando de artifícios, para denegrir a imagem da gestão, e há boatos que as fotos daquelas 

pessoas na calçada foram tiradas propositalmente, por pessoas que faziam parte do quadro 

funcional da Prefeitura, e que foram demitidas por contenção de despesas. Também destacou que 

concorda com a descentralização da gestão pública, mas afirmou que, logo no início da gestão foi 

detectado, que haviam pessoas que não faziam parte da administração que estavam marcando 

exames dentro de casa, por isso quando se descentraliza deve-se ter um acompanhamento mais 

efetivo. E mais, disse que irá procurar os Secretários, para marcar a vinda destes a esta Casa. Por 

fim, agradeceu aos servidores da Casa, pela convivência harmoniosa no trabalho e pela 

oportunidade de parceria. E, por não haver outros oradores para se manifestar nas Considerações 

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

dia primeiro de março de dois mil e dezoito, às dezenove horas realizarem a próxima Sessão 

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

subscrevo. Plenário da Câmara Municipal de Poço Verde, em vinte e sete de fevereiro de 2018. 
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