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Ata da Sexagésima Quinta Sessão Ordinária do ano de dois mil e vinte, realizada em primeiro de 

dezembro, 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: José Alessandro Santana Farias (Segundo Secretário),  Damares Vieira Cavalcanti, 

Emílio de Jesus Souza, Gileno Santana Alves, Gilson Santos do Rosário e Pedro de Jesus Santos. 

A seguir, foi apresentada a seguinte proposição: Requerimento 022/2020 - Convida o senhor José 

Araújo Souza Irmão (Dinda), Presidente da Associação Comunitária Sebastião da Fonseca Dória, a 

comparecer na Sessão Ordinária do próximo dia 03 de dezembro/2020, com a finalidade de falar a 

respeito da entrega e possíveis reparos nas casas do Conjunto Habitacional Governador Marcelo 

Deda, de autoria do senhor vereador José Alessandro Santana Farias. No Grande Expediente, o 

senhor vereador José Alessandro Santana Farias falou sobre a alegria de ver as manifestações da 

comunidade escolar, que se mobilizaram para impedir que o nome da Escola Municipal Antônio 

Carlos Valadares seja alterado para Dona Elza. O edil afirmou que, não está desmerecendo a senhora 

Maria Elza, mas relatou que outras pessoas, que contribuíram para a escola merecem essa 

homenagem.  Ele comentou que, Dona Elza poderá ser homenageada em outro prédio, e deu a ideia 

de construir uma creche no Distrito de São José e batizá-la com o nome da saudosa Elza, que também 

é mãe do futuro vice-prefeito.  O edil comentou que, o empresário Evislan Souza também poderia 

agraciar a comunidade que nasceu com essa benfeitoria. O edil comentou que, infelizmente, a política 

no país se tornou um comércio, onde as pessoas se vendem muito fácil, e talvez não tenhamos os 

políticos que queremos, porque os eleitores não estão fazendo a sua parte. Ele comentou que, 

algumas pessoas sugeriram que, se for alterar o nome da Escola Municipal Antônio Carlos Valadares, 

que seja colocado o nome de dona Miraldete, que apesar das dificuldades, fazia a decoração junina da 

rua em que morava no Bairro Vaquejada, e ressaltou que é contrário ao nome que está no Projeto 

apresentado pelo Poder Executivo, para a denominação da referida escola, mas espera que Dona Elza 

seja homenageada através da denominação de um prédio público no Distrito de São José.  Por meio 

de aparte, o senhor vereador Gilson Santos do Rosário comentou que, esse Projeto de Lei em 

questão tem causado muita repercussão na cidade, e concorda com o colega vereador José 

Alessandro, de homenagear a senhora Maria Elza, com a denominação de um prédio público no 

Distrito de São José, local onde ela viveu por muitos anos, e se as pessoas não concordam com essa 

alteração, é muito justo, os vereadores devem respeitar a vontade do povo.  Continuando, o senhor 

vereador José Alessandro comentou que, nesta data foram entregues as chaves das casas do Conjunto 

Marcelo Déda, e destacou que o evento foi muito desorganizado e as pessoas sequer estavam sendo 

informadas sobre os contratos que estavam assinando. Ele comentou que, espera que, pelo menos seja 

feita uma limpeza naquele local, para que as pessoas possam se adentrar nós imóveis, com um pouco 

de dignidade, haja vista que o local está tomado por mato. Ele apresentou ainda um requerimento 

solicitando que, o responsável pela associação esclareça para a sociedade como ficará a situação dos 

imóveis que estão com problemas estruturais e que tiveram a fiação roubada, e afirmou que, o 

Presidente da Associação deve informar de quem é a responsabilidade de fazer os reparos nas 

residências. O edil reafirmou o seu compromisso de cobrar o que for melhor para a população até a 

última sessão deste mandato.  Ele comentou que, depois que ele se referiu aos buracos da Rodovia 
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que liga Poço Verde a Simão Dias, próximo ao povoado Santa Maria das Lages, percebeu que, 

iniciaram a operação tapa buracos no local, mas chamou a atenção, para o fato de que, a Ordem de 

Serviço do Governo do Estado foi assinada, para a recuperação de toda a rodovia, e não apenas fazer 

paliativos. Continuando, o senhor vereador José Alessandro comentou que, no fim dessa gestão é 

possível perceber que foram feitas muitas obras eleitoreiras, e declarou esperar que as obras 

continuem, e, acrescentou o orador, que até o fim do mandato vai cobrar que estas sejam realizadas, 

principalmente, as promessas que foram feitas pelo Prefeito, de finalizar o esgotamento sanitário dos 

Conjuntos Françual, João Leal de Araújo, Acrísio Araújo Dória.  E concluiu dizendo que se sente 

feliz por ser professor do município, como também por ter a oportunidade de representar o povo de 

Poço Verde. E, por não haver 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 comentou que, o referido Projeto de Lei para alteração do nome da Escola Municipal Antônio 

Carlos Valadares surpreendeu os vereadores, no entanto, como os vereadores costumam guiar os seus 

votos através da vontade do povo, e a seu ver é notório que as pessoas são contrárias a esta mudança, 

portanto ele acredita que seria prudente que, a escola permanecesse com o nome existente, haja vista 

que já existe uma identidade definida, mas com o tempo a comunidade escolar de forma democrática, 

indicaria um nome, para a alteração da nomenclatura da escola se essa for à vontade da 

comunidade.  O edil agradeceu mais uma vez aos seus eleitores, e reafirmou seu compromisso é com 

a sociedade poçoverdense e afirmou continuará lutando e buscando cada vez mais melhorias para o 

povo, independente de quem seja o Prefeito, e destacou que é dever dos vereadores representar a 

população, assim como é dever do Prefeito oferecer os serviços públicos de qualidade para as 

pessoas. Por fim, ele agradeceu a presença dos alunos por buscarem defender os seus direitos.  Em 

seguida, o senhor vereador José Alessandro Santana Farias chamou a atenção para a lamentável 

perseguição que vivenciou durante esses quatro anos de gestão na sua função como Professor, e só 

aceitaria sair da Escola onde trabalha, se fosse a comunidade que não o quisesse lá, do contrário 

continuará dando aulas no povoado Saco do Camisa, até o fim de sua carreira.  Ele relatou que, outras 

pessoas também reclamam de perseguição ele, relatou o caso do senhor Cícero que tira o seu sustento 

da venda de laticínios e derivados, e destacou que o Prefeito, está tentando proibi-lo de colocar a sua 

barraca, apenas pelo fato de ter discutido com o proprietário do empreendimento.  O edil indagou 

qual o tipo de política o Prefeito está tentando fazer? Se ele retirar a barraca do senhor Cícero terá 

que retirar as demais existentes na avenida, sem qualquer argumento plausível, e isso causará um 

grande prejuízo, para todos os comerciantes que fazem este tipo de comércio.  O edil relembrou 

ainda, que durante a campanha eleitoral, a coordenadora do DMTT acompanhava e organizava todos 

os eventos do Prefeito, enquanto dos demais candidatos não fazia nada, e afirmou que no dia da 

“tratorada” do candidato Roberto Barracão, não viu nenhuma disposição da coordenadora, e disse 

que durante essa gestão o DMTT não obteve nenhum avanço. Por fim o edil agradeceu aos estudantes 

por terem vindo a esta Casa, para serem ouvidos, e pediu que continuassem participando ativamente 

da política do município, e que não vendam seus votos. Depois, o senhor vereador Gilson Santos do 

Rosário pediu que, os poçoverdenses colocassem em suas orações a senhora Sônia de Doutor Milton, 

que se encontra internada na UTI, em decorrência da infecção causada pelo coronavírus, e chamou a 

atenção para o aumento no número de casos no Brasil e no estado de Sergipe, que estava em queda, 
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e pediu que as pessoas sigam se protegendo, que utilizem máscaras, álcool em gel e pratiquem o 

distanciamento social, para não espalhar ainda mais a doença, 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 três 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, primeiro de dezembro de 2020. 
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