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Ata da Septuagésima Primeira Sessão Ordinária do ano de dois mil e dezenove, realizada em três 

de dezembro, 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 Sousa (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, Gileno Santana Alves, Gilson Santos do 

Rosário, Josefa Délia Félix dos Reis 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: 

Projeto de Decreto Legislativo 040/2019 - Concede Título de Cidadão Poçoverdense ao senhor 

Amaury Batista Freire, de autoria da senhora vereadora Josefa Délia Félix dos Reis; Projeto de 

Decreto Legislativo 041/2019 - Concede Título de Cidadão Poçoverdense ao senhor José Roberto 

Xavier de Souza, de autoria do senhor vereador Amaury Batista Freire; Projeto de Lei 988/2019 - 

Dispõe sobre denominação de Praça localizada no Povoado Lagoa do Junco, neste município de 

Poço Verde (Praça Josefa da Silva França); Projeto de Lei 989/2019 - Dispõe sobre denominação 

de Praça localizada no Povoado Ladeira do Tanquinho, neste município de Poço Verde (Praça 

Francisco de Souza Araújo), ambos de autoria do senhor vereador Emílio de Jesus Souza; Projeto 

de Lei 990/2019 - Altera a redação do Art. 125 da Lei Complementar 441/2007, de 30 de janeiro de 

2007 e dá outras providências: Art. 125 - Ao funcionário será concedida licença paternidade de 20 

(vinte) dias contados do dia do nascimento de seu filho, sem prejuízo de sua remuneração; Emenda 

Aditiva 01/2019 - LOA 2020 - DESTINA-SE R$ 80.000,00, para manutenção da Associação 

Musical Filarmônica Lira Santa Cruz; Emenda Modificativa 06/2019 LOA 2020 - MODIFICA-SE 

o do Art. 4º do Projeto de Lei 983/2019: Art. 4º - Ficam os Poderes Executivo e Legislativo 

autorizados nos termos do art. 7º da Lei Federal nº 4.320/64, respeitadas as demais prescrições 

constitucionais, no curso do exercício financeiro de 2020, mediante edição de ato próprio 

autorizado, todas estas de autoria do senhor Presidente Alexandre Almeida Dias; Moção de Pesar 

040/2019 - Pelo falecimento repentino do jovem Felipe Augusto Souza Santos, ocorrido em 01 de 

dezembro de 2019, de autoria do senhor vereador José Alessandro Santana Farias; Moção de 

Congratulação 041/2019 - Congratulações aos senhores Carlos Henrique Souza Santos, Aloízio 

Amâncio Santos e Júlio Queirós, em decorrência da consagração a EVANGELISTAS da Igreja 

Evangélica Assembleia de Deus Esperança; Moção de Congratulação 042/2019 - Congratulações a 

senhora Raila Cayres Boaventura Santos, por ser a primeira poçoverdense a participar do Projeto 

Mochila no Sertão, edição Ceará; Moção de Congratulação 043/2019 - Congratulações a Igreja 

Assembleia de Deus Missão, em decorrência do 41º aniversário de atuação em Poço Verde/SE; 

Moção de Congratulação 044/2019 - Congratulações a Primeira Igreja Batista Poço Verde, em 

decorrência do 34º aniversário de atuação nesta municipalidade, todas estas apresentadas pelo 

senhor vereador Edson de Jesus Reis Santos; Indicação 144/2019 - A Secretaria Municipal de 

Obras e Urbanismo, solicitando o que segue: 1. Reposição de lâmpadas da iluminação pública no 

Distrito de São José, próximo à casa da senhora Naide de Dal; 2. Reposição de lâmpadas da 

iluminação pública, próximo à casa do senhor Cezar (estrada para residência do senhor Gilmário, 

nas imediações do bar do senhor Kidú), esta última de autoria do senhor vereador Pedro de Jesus 
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Santos. No Grande Expediente, o senhor vereador Edson de Jesus Reis Santos falou que a 

transmissão das Sessões Legislativas pelas redes sociais, possibilita comodidade aos cidadãos, que 

não puderem vir a esta Casa. O edil comentou que, o último fim de semana foi muito triste, com a 

morte de jovens e acidentes de trânsito. Ele afirmou que, o falecimento do jovem Felipe comoveu e 

abalou as pessoas da cidade, e prestou suas condolências e solidariedade à família enlutada com esta 

perda tão prematura, e destacou que está em oração, para que Deus conforte todos os familiares.  

Ele falou sobre sua a visita a Rua Veridiano dos Santos, que estar sem pavimentação e a poeira tem 

afetado as pessoas que residem na localidade, e, destacou também que irá apresentar Emenda, para 

que a Travessa Dezinho seja calçada.  O edil comentou que, no povoado Amargosa foi feita a 

instalação de rede hídrica, mas infelizmente três casas não foram contempladas, e vai apresentar  

Indicação solicitando a DESO tal serviço. O parlamentar comentou que, parte da Rua Regina Leal 

está sem calçamento, e os moradores solicitaram que fizesse uma Indicação, para que o município 

complete o calçamento. A seguir, o edil afirmou que, a diretora da Escola Municipal Governador 

Antônio Carlos Valadares lhe informou que aquela unidade de ensino precisa de reforma urgente, e 

por ter recentemente recebido uma quadra poliesportiva, necessita de mais funcionários, para dar 

manutenção à escola. Na oportunidade, o senhor vereador Edson comentou que, apresentou Moção 

de Congratulação aos senhores Carlos Henrique Souza Santos, Aloízio Amâncio Santos e Júlio 

Queirós, em decorrência da consagração a EVANGELISTAS da Igreja Evangélica Assembleia de 

Deus Esperança. O edil também declarou que apresentou Moção de Congratulação em homenagem 

a jovem Raila Cayres Boaventura Santos, pela participação no Projeto Mochila no Sertão. Ele 

falou também sobre a Moção em homenagem aos 34 anos de atuação da Igreja Batista no município 

de Poço Verde e também sobre a Congratulação pelo 41º aniversário de existência da Igreja 

Assembleia de Deus Missão.  Na ocasião, o edil afirmou que foi definido recentemente pelo STF, 

que o reajuste dos servidores públicos deve estar previsto na LDO e na LOA.  A seguir, o edil falou 

que conversou uma pessoa que faz parte do CAPS e, destacou que a unidade atende mais de 500 

pessoas, e necessita de um maior número de profissionais, para atender a demanda.  E mais, afirmou 

que o município tem vários cargos que precisam ser preenchidos, e declarou que já apresentou 

diversas Indicações, para que o Prefeito realize estudo para saber a real necessidade de pessoal, mas 

até o momento nenhuma resposta chegou a esta Casa. Ele disse ainda que, o município deu início a 

Processo Seletivo que foi suspenso, e declarou o orador que percebe que o Poder Executivo está 

protelando a solução dos problemas.  Continuando, o senhor vereador José Alessandro Santana 

Farias falou sobre os acidentes e mortes ocorridas no último fim de semana, na cidade de Poço 

Verde, como também em Tobias Barreto e Simão dias, e destacou a perda do jovem Felipe Augusto 

Souza Santos. O edil falou sobre diversos problemas existentes no município, que se arrastam pelas 

gestões municipais. Ele afirmou que, as pessoas cobram constantemente dos vereadores, e também 

fazem críticas como se os vereadores não fizessem nada pelo município. A seguir, o orador 

comentou que foi professor de futebol do jovem Felipe Augusto, carinhosamente conhecido como 

“Paulista”. Ele lamentou a morte deste jovem que era craque de bola e tinha um futuro promissor no 

esporte, aluno dedicado, bom filho e bom amigo, que deixou boas lembranças e muita saudade para 

seus amigos e familiares. Na oportunidade, o edil prestou homenagens aos familiares, e pediu que 

Deus confortasse a todos, principalmente aqueles que eram mais próximos, a exemplo dos filhos do 
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senhor vereador Pedro, e informou que estes almoçaram junto com o amigo Felipe Augusto, no dia 

do trágico falecimento, e na oportunidade o parlamentear leu mensagem, que foi publicada nas 

redes sociais, em homenagem ao saudoso “Paulista”.  O edil agradeceu ao pai de Felipe Augusto, 

que o levou para participar da escola de futebol, e declarou que pôde conviver com ele por um 

período, e, concluiu com uma mensagem do Papa Francisco. Na sequência, o senhor Presidente 

publicou ofício 054/2019 do SINDSERV, agradecendo ao Poder Legislativo, pelo reconhecimento 

da Banda Filarmônica Lira Santa Cruz, através da homenagem feita ao maestro João Marcos do 

Rosário Silva, com a outorga da Comenda da Ordem do Mérito da Santa Cruz. O ofício trata ainda 

que, o Poder Legislativo poder apresentar emendas a LOA, que assegure repasse mensal, a título de 

custeio das despesas da Lira, como também pode tornar como utilidade pública através de Projeto 

de Lei, como também a Assembleia Legislativa pode reconhecê-la a nível estadual, para que assim, 

possam realizar projetos que gerem receita, advindas do Governo do Estado, para custear suas 

despesas, no entanto, como estas solicitações poderão ser atendidas a médio e longo prazo, solicita 

que a sociedade possa fazer a sua contribuição, adotando músicos, para que as despesas que, são na 

ordem de R$ 6.000 (seis mil reais), possam ser pagas. E, por não haver 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 Pedro de Jesus Santos 

justificou a Indicação solicitando ao Poder Executivo a reposição de lâmpadas da iluminação 

pública no Distrito de São José, próximo à casa da senhora Naide de Dal, como também próximo à 

casa do senhor Cezar. Manifestou a seguir, agradecimentos aos colegas pelas condolências, e 

destacou que, nessas horas o que se pode fazer é estar perto daqueles que estão sofrendo com o 

falecimento do jovem Felipe Augusto. O edil disse ainda, que o saudoso “Paulista” deixou muita 

saudade para seus familiares e amigos, e destacou que apesar de ainda estarem muito abalados, 

comentou que é importante lembrar-se dos momentos bons e da oportunidade que tiveram de 

compartilhar, e, pediu a Deus que conforte a todos. Por conseguinte, o senhor vereador José 

Alessandro falou sobre a falta de respeito e responsabilidade do Governo Municipal, e retomou a 

questão da Quadra Poliesportiva, do esgoto do Conjunto Françual, do lixão do Rio Real, destacando 

que, enquanto esses problemas não forem resolvidos, continuará falando sobre os mesmos. Na 

ocasião, o edil falou sobre o abastecimento de água da Quadra Poliesportiva, e afirmou que ocorreu 

um torneio naquele espaço, e não tinha uma gota de água nos banheiros, que apesar de serem muito 

bonitos ficaram sujos, haja vista que não tem água há oito dias, e pediu que este problema fosse 

solucionado. Falou também sobre o sarau que ocorreu na escola do povoado Lagoa do Mandacaru, 

e destacou que foi um evento muito bonito, mas atrasou o seu início, em decorrência da falta de 

planejamento da Secretaria de Educação, por falta de transporte escolar. Ele disse ainda, que o 

Prefeito tem denegrido a imagem dos professores nas redes sociais, e afirmou que não tem coragem 

de ir à casa de um pai de família, para pedir que matricule seus filhos em escolas com estrutura 

comprometida, com risco de despencar sobre os alunos, a exemplo da creche do Distrito São José. 

O edil falou sobre os vários problemas da educação do município, como a falta de transporte, 

merenda escolar, escolas sem estruturas adequadas e falta de respeito com os professores do 

município, e, concluiu parabenizando os professores pelo empenho, pois têm se desdobrado, para 

realizar projetos com seus próprios recursos. E, por não haver outros edis para se manifestarem nas 
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Considerações Finais, o senhor Presidente declarou por encerrada a Sessão, ficando todos 

convocados para naquela noite do dia cinco de dezembro de dois mil e dezenove realizar 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, três de dezembro de 2019. 
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