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Ata da Terceira Sessão Solene do ano de dois mil e dezenove, realizada em vinte e seis de 

outubro, às dezenove horas e trinta minutos, 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), Amaury 

Batista Freire, Damares Vieira Cavalcanti, Gilson Santos do Rosário, Josefa Délia Félix dos 

Reis e Pedro de Jesus Santos, para a realização da solenidade de entrega de Comenda da Ordem 

do Mérito da Santa Cruz, Comenda da Ordem Professor João de Oliveira e Títulos de Cidadãos 

Poçoverdenses. E, após entrada solene dos membros presentes que compõem este Poder foram 

chamados a ocupar seus respectivos lugares os homenageados da noite, os senhores: Afonso 

Abreu Mendes Junior, Dernival Oliveira, Devide Almeida Santos, Edson Diego Santos Oliveira, 

Georgina Santos Garcez, Germiro Rodrigues dos Santos, Jairo Reis da Silva, João de Oliveira 

Santana, Tainá Santos Reis, Valmir Bento dos Santos, Emile Dayara Rabelo Santana, João 

Marcos do Rosário Silva, Jobelson Doria de Souza, Maria Josefa de Santana Ninim, Raul 

Diogo Souza Rocha. Após a composição da mesa de honra a Banda Filarmônica Lira Santa Cruz 

executou o Hino Nacional. Em seguida, o Mestre de Cerimônia, o senhor vereador José 

Alessandro Santana Farias na sequência discorreu sobre o significado do Título de Cidadania. 

Depois, o Mestre de Cerimônia, convidou o senhor vereador José Alessandro Santana Farias 

para proceder à entrega do Título de Cidadania Poçoverdense, ao senhor Afonso Abreu Mendes 

Junior. Continuando, o Mestre de Cerimônia convidou o senhor José Raimundo de Jesus Souza, 

para fazer a entrega do Título de Cidadania Poçoverdense aos senhores: Dernival Oliveira e João 

de Oliveira Santana. Em seguida, o Mestre de Cerimônia convidou o senhor vereador Edson de 

Jesus Reis Santos para proceder à entrega do Título de Cidadania Poçoverdense aos senhores: 

Devide Almeida Santos, Edson Diego Santos Oliveira, Jairo Reis da Silva, Valmir Bento dos 

Santos. Em seguida, o Mestre de Cerimonia convidou o senhor vereador Gilson Santos do 

Rosário para entregar o Título de Cidadania Poçoverdense, a senhora Georgina Santos Garcez. 

Continuando, o Mestre de Cerimônia convidou o Presidente Alexandre Almeida Dias para 

proceder a entrega do Título de Cidadania Poçoverdense ao senhor Germiro Rodrigues dos 

Santos. Depois, o senhor vereador Pedro de Jesus Santos, procedeu a entrega do Título de 

Cidadania Poçoverdense a senhora Tainá Santos Reis. Por conseguinte, o Cerimonialista 

discorreu sobre a origem e significado da Comenda da Ordem do Mérito da Santa Cruz, e 

destacou que a honraria foi criada nesta Casa, através da Resolução 062/2001, e tem como 

propósito prestigiar personalidades e entidades legalmente constituídas, que tenham prestado 

relevantes serviços ao município de Poço Verde, e depois convidou o senhor vereador Pedro de 

Jesus Santos, para entregar a Comenda da Ordem do Mérito da Santa Cruz  a senhorita Emile 

Dayara Rabelo Santana. Em seguida, o Cerimonialista convidou o Presidente Alexandre 

Almeida Dias, para proceder à entrega da Comenda da Ordem do Mérito da Santa Cruz ao senhor 

João Marcos do Rosário Silva e a senhora Maria Josefa de Santana Ninim. Por conseguinte, o 

Mestre de Cerimônia convidou a senhora vereadora Josefa Délia Félix dos Reis para proceder a 

entrega da Comenda da Ordem do Mérito da Santa Cruz ao senhor Jobelson Dória de Sousa. Em 

seguida, o Mestre de Cerimônia falou sobre o significado da Comenda da Ordem Professor João 

de Oliveira, que foi criada nesta Casa através da Resolução 02/2013, e tem como finalidade 

prestigiar exclusivamente professores, esportistas e personalidades que estejam estritamente na 

área cultural deste município de Poço Verde, e após essa explanação o senhor vereador José 

Alessandro Santana Farias procedeu a entrega da Comenda da Ordem do Mérito Professor João 

de Oliveira ao senhor Raul Diogo Souza Rocha. Continuando, a solenidade a senhor vereadora 
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Délia Félix parabenizou os homenageados, destacou que cada um deu sua contribuição 

importante, para a cidade, e por isso estão sendo homenageados nesta noite, e para ela é uma 

grande emoção fazer parte desse momento. Em seguida, o senhor vereador Edson de Jesus falou 

sobre a importância do reconhecimento que, esta Casa tem feito às pessoas que se destacam na 

sociedade, através de sua contribuição no comércio na área de saúde, na área da educação e do 

serviço público do município de Poço Verde, e ressaltou que esta honraria é uma justa 

homenagem ao trabalho deles. Na sequência, o senhor vereador Gilson do Rosário reportou-se aos 

homenageados e explanou o grande significado de ser Cidadão Poçoverdense e também da 

contribuição que os empreendedores locais prestam à cidade. Na oportunidade, o senhor vereador 

Pedro de Jesus reafirmou a contribuição dos homenageados para o desenvolvimento local, 

falando um pouco sobre eles, e comentou sobre a importância dessas pessoas, para o município 

saudando-os. Em seguida, o senhor vereador José Alessandro Santana também parabenizou os 

homenageados, falou que as pessoas que recebem o Título de Cidadão estão recebendo a chave do 

município, e refletiu sobre a relevância desta honraria, bem como das Comenda da Ordem do 

Mérito da Santa Cruz e Comenda da Ordem Professor João de Oliveira e falou sobre cada um dos 

homenageados. Por conseguinte, o Presidente Alexandre Almeida Dias parabenizou todos os 

homenageados, contando um pouco sobre a história de cada um, enaltecendo as qualidades de 

todos e a contribuição que deram ao município, apesar das dificuldades que cada um deles 

enfrentou ou enfrenta no seu dia a dia. Depois, o Mestre de Cerimônia concedeu uso da palavra 

aos homenageados da noite, que externaram o agradecimento pela homenagem concedida naquela 

noite e, agradeceram aos respectivos autores pelas honrarias conferidas. A seguir, o senhor 

Presidente da Casa fez os agradecimentos e suas considerações finais. E, por não haver mais 

ninguém para se manifestar, o senhor Presidente declarou por encerrada a presente Sessão, com a 

execução do Hino do Município, pela Banda Filarmônica Lira Santa Cruz ficando todos os Edis 

que compõem este Poder, convocados para o dia vinte e oito de novembro de dois mil e dezenove, 

realizarem Sessão Ordinária, no horário regimental, e para constar eu, vereador Edson de Jesus 

Reis Santos, lavrei a presente Ata e a baixo subscrevo.  

 

Plenário da Câmara Municipal de Poço Verde, vinte e seis de novembro de 2019.  
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