
Direito de resposta do vereador Alessandro custodio 
 

O vereador Alessandro da silva custodio da cidade de São Gonçalo do Gurgueia, 

vem a público, exercer seu direto de resposta, sobre matéria veiculada no portal 

corrente pelo prefeito Paulo Lustosa do mesmo município, para 

esclarecimento sobre a matéria postada em resposta à outra matéria veiculada 

no portal B1, onde mostra o vereador e populares recuperando trechos de 

estrada da localidade Papagaio e localidades adjacentes. 

Segundo o vereador o valor recebido pelo Sr.  Robério, publicado na matéria, 

está acima dos reais valores das notas, a matéria diz que o Sr. Robério recebeu 

um valor de R$ 8.613,00. Mas este afirma que recebeu apenas o valor de 

6.508,27 reais, o mesmo destaca que o valor recebido foi rateado entre outros 

trabalhadores, e ainda fazendo uso de um trator pra recuperar apenas dois 

pontos da estrada (Riacho do canto de Baixo e Grota do Tamboril.  Outra 

correção: que uma parte do valor recebido é referente a serviços prestados em 

estradas vicinais na SERRA DO PAPAGAIO, e não na localidade Papagaio como 

havia sido citado, havendo uma equívoco na digitação da nota. E não tendo 

nenhuma conexão com a matéria veiculada. Reitero que serra do Papagaio é 

distinta da localidade Papagaio 

Cabe esclarecer também que uma das notas (nº do empenho 324001) de 

24/03/2017, cujo valor é de R$1.200(Hum mil e duzentos reais), encontra-se 

somada duas vezes na matéria, e aumentando o valor final recebido pelo Sr. 

Robério.   

O vereador esclarece ainda que em relação ao programa luz para todos, 

realmente foi implantado na localidade Papagaio e regiões adjacentes  no  ano 

de 2018, mas o senhor prefeito não deu atenção  necessária pra sua 

implantação, somente quando o vereador juntamente com a comunidade 

procurou a empresa responsável, e esta alegou falta de interesse do gestor 

municipal para recuperar e abrir acesso as todas as residências, os mesmos 

propuseram à empresa fazerem a abertura da estrada para a passagem dos 

caminhões , no qual, os custos foram inteiramente arcado pelo vereador, que 

contratou o senhor AURICÉLIO DE JESUS, para executar tal obra, e a comunidade 

se mobilizou doando parte da alimentação e preparando a comida dos obreiros.

     


