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Ata da Décima Sétima Sessão Ordinária do ano de dois mil e dezoito, realizada em dezessete de 

abril, às dezenove horas, no Plenário da Câmara Municipal de Poço Verde, onde se fizeram 

presentes sob a Presidência Interina do senhor vereador Edson de Jesus Reis Santos, os 

senhores vereadores: José Alessandro Santana Farias (Segundo Secretário), Damares Vieira 

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

Jesus Santos. A seguir, procedeu-se a dispensa da leitura da Ata da Sessão anterior. Em seguida, 

foram apresentadas as seguintes proposições: Moção de Congratulação 003/2018 - 

Congratulações ao Clube Desbravadores Amigo da Floresta, em virtude da realização do evento 

realizado no último sábado, intitulado de “Desbravadores Por Um Dia, de autoria do senhor 

vereador Edson de Jesus Reis Santos; Moção de Pesar 04/2018 - Em virtude do falecimento do 

saudoso Eraldo Lisboa Araújo, ocorrido em 13 de abril de 2018, de autoria do senhor vereador 

Gilson Santos do Rosário; Indicação 036/2018 - Ao excelentíssimo senhor Prefeito Everaldo 

Iggor Santana de Oliveira, sugerindo o que segue: 1.Providências junto aos órgãos competentes no 

sentido de colocar placas de identificação em todos os órgãos públicos do município; 

2.Disponibilização de transporte junto a Secretaria Municipal de Saúde, para os pacientes que 

realizarão exames na cidade de Lagarto; 3.Providências junto a DESO voltadas para a ampliação 

da rede hídrica da comunidade Amargosa até a comunidade Malhadinha; Indicação 037/2018 - A 

empresa DESO, sugerindo o que segue: 1. Ampliação  da rede hídrica da comunidade Amargosa 

até a comunidade Malhadinha, localizadas no município de Poço Verde/SE, ambas de autoria do 

senhor vereador Edson de Jesus Reis Santos; Indicação 038/2018 - Indicação ao excelentíssimo 

senhor  Everaldo Iggor Santana de Oliveira, sugerindo o que segue: 1.“Providências emergenciais 

junto a Secretaria Municipal de Esporte e Cultura, para que os troféus dos campeões dos futuros 

campeonatos de futebol deste município de Poço Verde passem a ser denominados como Troféu 

Eraldo Lisboa Araújo”, de autoria do senhor vereador Gilson Santos do Rosário. Em seguida deu-

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

demonstrou solidariedade aos familiares das pessoas que faleceram recentemente, e pede a Deus 

que conforte as famílias, que perderam seus familiares tragicamente. Por conseguinte, o senhor 

vereador José Alessandro Santana Farias falou do falecimento do senhor Eraldo Lisboa, que fez 

muito pelo esporte do município, como também pelas cooperativas e associações do município, 

sempre lutando pelo bem-estar dos munícipes. Na oportunidade, falou sobre o senhor Gilvan 

Nascimento, conhecido como Gilvan Cabeleireiro, que também faleceu recentemente e, que 

deixou muita saudade para seus familiares e amigos, pois era uma pessoa muito calma, íntegra, 

bom profissional, e que nunca misturou política com a amizade. O edil comentou ainda, que 

também naquela manhã, o município perdeu mais uma munícipe, a senhora Lúcia, irmã de “Nega 

de Elias”, proveniente de uma família tradicional e que era uma personalidade política, que fez 

parte da história poçoverdense, já que também passou pela Casa Legislativa, e pede a Deus que 

conforte todos os familiares.  O edil falou sobre a Indicação proposta pelo colega Gilson, onde 

solicita que os troféus dos campeões dos futuros campeonatos de futebol deste município de Poço 

Verde passem a ser denominados como Troféu Eraldo Lisboa Araújo, e destacou que é uma justa 

homenagem para o saudoso  Eraldo Lisboa Araújo, que muito fez pelo esporte no município, mas 

se já houver outra pessoa que tenha sido homenageada, que o Secretário possa encontrar outra 

forma de homenageá-lo. Pediu desculpas aos munícipes, pois em decorrência dos trágicos 

acontecimentos não vai falar sobre as problemáticas do município, já que ficou muito abalado com 

tudo que ocorreu, 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 às 

Considerações Finais. Nas Considerações Finais, o senhor vereador Gilson Santos do Rosário 

justificou a Moção de Pesar de sua autoria, em homenagem ao seu amigo Eraldo Lisboa, que 

muito contribuiu para o esporte no município, e também lamentou o falecimento do senhor Gilvan 
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Nascimento, que faleceu tragicamente num acidente e da senhora Lucia, irmã de “Nega de Elias”. 

Comentou que, esses acontecimentos comovem muito as pessoas, pois em tão pouco tempo, 

faleceram tantas pessoas que fizeram parte da história do município. O edil justificou ainda, a 

Indicação de sua autoria, solicitando que o Secretário de Esportes, tome providências, para que os 

troféus dos campeões dos futuros campeonatos de futebol deste município de Poço Verde passem 

a ser denominados como Troféu Eraldo Lisboa Araújo”, já que este foi um grande fomentador do 

esporte no município. Por conseguinte, o senhor vereador José Alessandro Santana Farias falou 

sobre o aumento do salário do Prefeito e Vice-Prefeito, e fez uma reflexão sobre as frases: “O que 

define o seu destino, não são as suas condições, e sim suas decisões”; e recitou “Direito tem quem 

direito anda”, concluiu o edil. Em seguida, o senhor vereador Edson de Jesus Reis Santos 

justificou as ausências dos senhores vereadores Alexandre Almeida Dias, José Raimundo de 

Jesus Souza, que viajaram para Aracaju, para resolver questões médicas e não conseguiram 

chegar a tempo para a Sessão, e a senhora vereadora Josefa Délia Félix dos Reis, que está com 

atestado médico, em decorrência de uma cirurgia. Falou também sobre a Moção de Congratulação 

ao Clube Desbravadores Amigo da Floresta, em virtude da realização do evento realizado no 

último sábado, intitulado de “Desbravadores Por Um Dia”. O edil explicou que, os Desbravadores 

realizam diversas atividades lúdicas e palestras mensalmente, nos bairros e comunidades da 

cidade, dando importante contribuição para a educação, principalmente para crianças carentes, ou 

em estado de vulnerabilidade. Comentou que, o trabalho social dos Desbravadores não tem fins 

lucrativos e é desenvolvido pelas pessoas da comunidade, que tem outras atividades além destas. 

O senhor vereador Edson comentou as Indicações de sua autoria, nas quais solicita a Prefeitura e a 

DESO, a ampliação da rede hídrica da comunidade Amargosa até a comunidade Malhadinha, 

localizadas no município de Poço Verde/SE, e destacou que, soube que um recurso muito alto será 

direcionado para este fim, e sugere ao Prefeito que realize essa obra, para contemplar as famílias 

que necessitam da água.  Ao mesmo tempo,  apresentou uma Indicação solicitando que, o Prefeito 

tome providências junto aos órgãos competentes no sentido de colocar placas de identificação em 

todos os órgãos públicos do município, haja vista que a maioria das pessoas não sabem onde estão 

localizados, pois como são imóveis alugados e mudaram de endereço, os usuários sentem 

dificuldade de encontrá-los para resolver seus problemas. O edil pediu também que, seja 

disponibilizado transporte junto a Secretaria Municipal de Saúde, para os pacientes que realizarão 

exames na cidade de Lagarto, e falou sobre as dificuldades dos pacientes, que necessitam deste 

serviço, haja vista que muitos não têm condições de pagar passagem e acabam deixando de fazer 

seus exames. Pediu ainda, que o município fosse mais atuante na prevenção de doenças, e na 

atenção básica de saúde, pois alguns cuidados simples, podem salvar vidas. O senhor vereador 

José Alessandro comentou que, as Indicações apresentadas pelo colega Edson são muito 

importantes, mas lamentou que, às vezes quando os vereadores apresentam Indicações que 

demandam trabalho para a gestão, são vistas com desdém. Mas, sugeriu que o município colocasse 

um carro para levar os pacientes para Lagarto, e outro para Aracaju, para que as pessoas não 

tenham que ficar aguardando o retorno do carro que vai para a capital, para voltarem para suas 

casas. Por fim, agradeceu a presença dos munícipes da Sessão, em especial do senhor Gildevan 

ex-candidato a vereador, mais conhecido como “Papagaio”.  O edil também rendeu homenagens 

ao desportista Fael, que era atleta do time Santa Cruz, e que faleceu recentemente. A seguir, o 

senhor vereador Edson também agradeceu a presença de todos, bem como do senhor Gildevan, e 

destacou o trabalho que este  vem fazendo levando a palavra de Deus, para as pessoas em todo o 

Brasil.  Por conseguinte, o senhor vereador Pedro de Jesus Santos subscreveu as Moções 

apresentadas pelos colegas, e se solidarizou com os familiares das pessoas que faleceram 

recentemente. Ao mesmo tempo, o edil saudou o senhor Gildevan. E, por não haver outros edis 

para se manifestar nas Considerações Finais, o senhor Presidente declarou por encerrada a 
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Sessão, ficando todos convocados para no dia dezenove de abril de dois mil e dezoito, às dezenove 

horas realizarem a próxima Sessão Ordinária, e para constar eu, vereador José Alessandro 

Santana Farias, lavrei a presente Ata e abaixo subscrevo em substituição ao titular.  

 

Plenário da Câmara Municipal de Poço Verde, em dezessete de abril de 2018. 
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