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Ata da Sexagésima Quarta Sessão Ordinária do ano de dois mil e vinte, realizada em vinte e seis de 

novembro, 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), Amaury Batista Freire, 

Damares Vieira Cavalcanti, Emílio de Jesus Souza, Gilson Santos do Rosário e Pedro de Jesus 

Santos. A seguir, foram apresentadas as seguintes proposições: Emenda Aditiva 01/2020 - Destina-

se R$ 30.000,00 para construção de coreto na Praça Tancredo Neves (LOA 2021); Emenda Aditiva 

02/2020- Destina-se R$ 100.000,00 para construção de Portais (Pórticos Turísticos) nos principais 

acessos da sede do município. (LOA 2021); Emenda Aditiva 03/2020 - Destina-se R$ 50.000,00 para 

construção de praça recreativa no Conjunto Habitacional João Leal de Araújo (LOA 2021), ambas de 

autoria do senhor vereador José Alessandro Santana Farias; Projeto de Lei 1010/2020- Dispõe 

sobre nova denominação da Escola Municipal Governador Antônio Carlos Valadares, passando a ser 

denominada Escola Municipal Maria Elza Nunes da Silva, de autoria do Governo Municipal. No 

Grande Expediente, o senhor vereador José Alessandro Santana Farias falou que, infelizmente 

percebeu que nesta Casa se faz mais política partidária, do que política pública e, ainda já há relatos 

de futuros vereadores que nem entraram nesta Casa, e que são mais falsos que uma nota de três reais. 

Continuando, o edil falou sobre o Conjunto Marcelo Déda, e pediu que a associação responsável 

pelos imóveis, entregue as unidades habitacionais, o mais breve possível a seus signatários, mas 

também espera que todas estejam em perfeitas condições de moradia. Em seguida, o edil comentou 

que, foi encaminhado para esta Casa, um Projeto de Lei, de autoria do Governo Municipal, que 

dispõe sobre nova denominação da Escola Municipal Governador Antônio Carlos Valadares, 

passando a ser denominada Escola Municipal Maria Elza Nunes da Silva, e destacou que a população 

de Poço Verde não é favorável a esta alteração, e se mobilizou através de um abaixo-assinado, 

pedindo que esse projeto não seja aprovado. Ele disse ainda, que as pessoas acreditam que a escola 

deve ser batizada com o nome de alguém que contribuiu com a escola, e não acredita que Dona Elza 

esteja de acordo com essa característica. Ele comentou que, surgiram boatos, de que a Quadra 

Poliesportiva da referida escola poderia ser denominada, com o nome do senhor José Chaves, mas o 

edil relembrou que o saudoso Chaves era servidor do Governo do Estado na área da saúde, e também 

não contribuiu com aquela escola.  O parlamentar sugeriu que, a quadra fosse denominada com o 

nome do senhor José de Joana, que foi vigia da escola, goleiro do time de Poço Verde e morou 

muitos anos no Bairro vaquejada, onde a escola está situada, e esta seria uma justa homenagem, e em 

outra oportunidade o senhor José Chaves seria homenageado, haja vista que ele foi um homem 

íntegro e que também merece ser lembrado. O edil comentou que, existe uma praça muito bonita no 

Distrito de São José, e que infelizmente está abandonada, e que esse logradouro poderia ser 

denominado com o nome de Maria Elza, haja vista que ela morou naquela comunidade por muito 

anos, e seu esposo reside lá até os dias atuais. Ele sugeriu ainda, que fosse construída uma creche no 

Distrito, e que a mesma recebesse o nome de Dona Elza, ou até mesmo a Quadra Poliesportiva, 

existente no Distrito. Ele disse que, se for para alterar o nome da Escola Municipal Antônio Carlos 

Valadares, que seja colocado o nome de alguém que contribuiu para a escola, ou para a comunidade 
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local. O edil afirmou que, seria uma grande surpresa para todos, se o grande empresário no ramo de 

construção, senhor Evislan Souza  construísse uma Praça, ou uma quadra poliesportiva e esta fosse 

denominada com o nome de sua falecida mãe. Depois, o edil comentou que, a operação tapa buracos 

está chegando às proximidades do povoado Feirinha, mas não é o local que deveria estar, pois 

existem trechos da rodovia, que estão em péssimas condições e podem ocasionar sérios acidentes. Ele 

disse ainda que, o Governador do Estado assinou uma ordem de serviço, e trouxe uma grande 

quantidade de máquinas e pessoas para trabalhar na entrada da cidade, mas infelizmente as máquinas 

que fizeram o serviço nunca mais voltaram, enganando população. O edil afirmou que, o município 

precisa de Unidades Básica de Saúde, mas não adianta ter um prédio bonito, sem ter os profissionais 

trabalhando. A seguir, o edil falou sobre as emendas à Lei Orçamentária Anual, que apresentou, 

como a destinação de recursos para a construção de um Coreto na Praça Tancredo Neves,  construção 

de portais nas entradas da cidade,  ainda destinou verba para a construção de uma Praça no terreno 

onde ficava o antigo curral dos animais.  O edil agradeceu ao Prefeito pela construção da Praça no 

Conjunto Pedro Valadares, e destacou que ficou muito bonita, mas pediu que fosse colocada a 

cobertura da Quadra Poliesportiva existente na praça, para dar mais qualidade de vida aos moradores 

daquele local. E, concluiu agradecendo a todos que tem lhe enviado mensagens de carinho e apoio. E, 

por não haver matérias para serem discutidas ou votadas na Ordem do Dia, ou deu-se início às 

Considerações Finais. Nas Considerações Finais, o senhor vereador José Alessandro Santana 

Farias parabenizou a todos que se mobilizariam para fazer o abaixo assinado, demonstrando que, o 

povo tem voz e força, e disse que as pessoas devem procurar os vereadores, para pedir que não 

aprovem esse projeto, não desmerecendo a saudosa Maria Elza, mas por entender que outras pessoas 

merecem ser homenageadas. Ele ressaltou que, seria muito bom se a Prefeitura construísse uma 

creche no Distrito de São José e, esta fosse denominada com o nome de Dona Elza, seria um grande 

benefício tanto para as pessoas da comunidade, como também para a família da saudosa Maria Elza, 

finalizou o edil. E, por não haver outros edis para se manifestarem nas Considerações Finais, o 

senhor Presidente declarou por encerrada a Sessão, ficando todos convocados para no dia primeiro de 

dezembro, realizarem a próxima Sessão Ordinária, às 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, vinte e seis de novembro de 2020. 
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