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Ata da Quadragésima Quarta Sessão Ordinária do ano de dois mil e vinte, realizada em dezessete 

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

presentes sob a Presidência Interina do senhor vereador José Raimundo de Jesus Souza, os 

senhores vereadores: Edson de Jesus Reis Santos (Primeiro Secretário), José Alessandro Santana 

Farias (Segundo Secretário), Damares Vieira Cavalcanti, Gilson Santos do Rosário e Pedro de 

Jesus Santos. Em seguida foram apresentadas as seguintes proposições: Moção de Pesar 033/2020 - 

Em virtude do repentino falecimento da senhora Maria Elza Nunes da Silva, ocorrido em 16 de 

setembro de 2020, de autoria coletiva dos membros da Casa; Indicação 068/2020 - Ao Governo 

Municipal, solicitando o que segue: 1. Operação tapa buracos na Rua Antônio Dória, nas 

proximidades da empresa Luciano & Mônica Foto e Vídeo e no final da Rua Paulo Santos, nas 

imediações da Lulu Byke, com a máxima brevidade possível, de autoria do senhor Presidente 

Alexandre Almeida Dias. No Grande Expediente, o senhor vereador Gilson Santos do Rosário pediu 

que, os colegas vereadores não falassem em política, pelo período de três dias em respeito à memória 

da  senhora Maria Elza Nunes da Silva, que faleceu repentinamente ontem, coincidentemente no 

mesmo dia em que, se lançaria  a sua candidatura a vice-prefeita, na chapa do PSD, juntamente com 

atual Prefeito. O edil comentou que, Edna era sua comadre, uma pessoa íntegra, uma grande mãe de 

família, boa esposa e dona de casa. O parlamentar contou que sempre teve muito contato com  

família e, todos estão transtornados e inconformados com o que aconteceu, pois pegou todos de 

surpresa. Na oportunidade, o edil comentou que, acredita que a família poderá se afastar da política 

este ano, pois esse fato foi muito traumático. Por fim, ele solicitou que a Secretaria da Casa fizesse 

uma moção de congratulação coletiva, em virtude do falecimento a senhora Elza. Por conseguinte, o 

senhor vereador José Alessandro Santana Farias pediu aos colegas que fizessem um minuto de 

silêncio, em homenagem a memória da senhora Elza e solidarizou-se com a família enlutada. O edil 

disse ainda que, desde ontem a cidade foi tomada por um sentimento de tristeza, pela perda de Dona 

Elza, que também faria parte da chapa liderada pelo atual Prefeito. Por outro lado, o edil parabenizou 

seu primo Sandro, a senhora Ayres Nascimento pela passagem da data natalícia neste dia e desejou 

muita saúde, paz e felicidades para os aniversariantes. O edil comentou que, a emenda encaminhada 

pelo Senador Rogério Carvalho é destinada para a reforma das estradas estaduais de Sergipe e 

destacou que, o atual Prefeito tem a obrigação de buscar melhorias para as estradas que ligam o 

município a Simão Dias e a Tobias Barreto, que estão totalmente intransitáveis, e para desviar dos 

buracos os motoristas podem sofrer acidentes, como o que ocorreu no dia de hoje, envolvendo dois 

motociclistas, e chamou a atenção do Prefeito Municipal, para realização do reparo dos buracos na 

Avenida Simão Dias.  O edil comentou ainda que, alguns eleitores e apoiadores do grupo do atual 

Prefeito têm dito, que as obras só estão sendo feitas, porque é ano político, e muitas delas se 

decepcionaram com essa gestão. Na ocasião, ele falou que é responsabilidade do Governo Estadual 

fazer os reparos nas estradas estaduais, e obrigação do Prefeito fazer manutenção das estradas do 

Município e os vereadores têm a função de cobrar e fiscalizar as atitudes do Prefeito. O edil refletiu 

que, a cidade de Simão Dias é berço de muitos Governadores do Estado de Sergipe e, acredita que 

por isso, tem sido contemplada com várias obras, e chamou a atenção dos políticos de Poço Verde, 

para que nossa cidade não seja esquecida. O edil elencou alguns pontos do plano de governo do atual 
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Prefeito, que trás na sua redação a implantação de uma cozinha comunitária, e destacou que certa vez 

houve a distribuição de sopa na comunidade Xique-Xique, mas não acredita que, apenas uma ação 

isolada tenha matado a fome das pessoas que moram na comunidade durante todo o período de 

gestão. Falou sobre a situação do prédio do Centro de Referência da Assistência Social- CRAS, que 

não foi reestruturado como previsto no plano de governo, nem foram distribuídas cestas básicas que 

foram prometidas. Ele disse ainda, que até o momento a gestão não prestou conta dos recursos da 

COVID-19, que foram direcionados para a assistência social.  Ele comentou que, as pessoas 

necessitam de uma política contínua de assistência em saúde, educação, segurança, trabalho, esporte, 

cultura e lazer, principalmente para as crianças e jovens que, ficam em casa trancados em seus 

quartos perdidos no mundo digital, concluiu o edil.  Depois, o senhor vereador Pedro de Jesus 

Santos parabenizou à senhora Ayres, pela passagem natalícia, e destacou que ela é guerreira, que 

conquistou espaço através da luta pelos trabalhadores rurais.  Ele falou sobre o sentimento de 

consternação, que as pessoas que residem no Distrito de São José estão sentindo, pela partida 

repentina da senhora Maria Elza Nunes da Silva, conhecida como "Dona Elza de Zeca", que 

surpreendeu a todos, principalmente porque no mesmo dia seria lançada a pré-candidatura para 

reeleição do Prefeito, e dela como Vice-Prefeita, concorrendo com os demais adversários. O edil 

comentou que, a comunidade durante o dia inteiro ficou em silêncio, em respeito à saudosa Elza, que 

era uma pessoa simples, sorridente e que contagiava a todos com seu jeito de ser. Ele disse que, 

enquanto retornava do cemitério no Distrito de São José foi abordado por um repórter, da rádio Clube 

FM indagou-lhe sobre o desenrolar da política, e ele respondeu que, a pessoa é muito maior que a 

política,  e neste momento não existe aliado ou adversário, pois é uma questão de humanidade, de se 

solidarizar com a dor do outro.  O edil contou que, tinha muita proximidade com Elza, pois foi 

professor de seus filhos e, ela era muito participativa na vida escolar dos filhos, acompanhando de 

perto a educação, cobrando e questionando as coisas quando necessário. O edil agradeceu e 

parabenizou o senhor Gilson do Rosário, pela iniciativa de pedir a Secretária da Casa, que elaborasse 

uma Moção de Pesar Coletiva em homenagem  à memória de Elza, demonstrando o respeito à 

família enlutada  em especial ao senhor Zeca de Silvino.  Ele comentou que, este momento é de 

muita reflexão e de muito aprendizado, e espera que esta campanha seja realizada com respeito, que 

os candidatos façam a boa política, entendendo que todos são iguais, e mais, é preciso respeitar a 

escolha e decisão do povo, pois ninguém está acima de ninguém.  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 Edson de Jesus 

Reis Santos solidarizou-se com a família enlutada, e destacou que este momento é de reflexão e 

oração, afirmou que somente Deus pode acalentar os corações dos familiares, pois ninguém está 

preparado para um momento como este, por mais que saibamos que, a morte é a única certeza que o 

ser humano tem. A seguir, o senhor vereador José Alessandro Santana Farias leu um texto bíblico, 

refletiu sobre a mensagem e demonstrou o seu carinho e solidariedade, aos familiares de Dona Elza, 

que estão passando por este momento tão difícil. E, por não haver outros edis para se manifestar nas 

Considerações Finais, o senhor Presidente declarou por encerrada a Sessão, ficando todos 

convocados para no dia vinte e dois de setembro, realizarem a próxima Sessão Ordinária, às 
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dezenove horas, e para constar eu, vereador Edson de Jesus Reis Santos lavrei a presente Ata e 

abaixo subscrevo.  

Plenário da Câmara Municipal de Poço Verde, dezessete de setembro de 2020. 
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