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Ata da Décima Primeira Sessão Ordinária do ano de dois mil e dezenove, realizada em vinte e 

oito de março, 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, 

Josefa Délia Félix dos Reis e Pedro de Jesus Santos. A seguir, houve a apresentação das 

seguintes proposições: Projeto de Decreto Legislativo 004/2019 - Concede a Comenda da Ordem 

do Mérito Professor João de Oliveira, a professora Maria das Dores Fernandes Rosário; Projeto 

de Decreto Legislativo 005/2019 - Concede a Comenda da Ordem do Mérito Professor João de 

Oliveira, a professora Joseane Oliveira Silva Andrade, ambos de autoria do senhor Presidente 

Alexandre Dias; Projeto de Lei 971/2019 - Dispõe sobre o programa de Incentivo à 

Aposentadoria dos Servidores Públicos Efetivo do Munícipio de Poço Verde, vinculados ao 

Regime da Previdência Social e dá outras providências, de autoria do Governo Municipal; Moção 

de Congratulação 003/2019 - Moção de Congratulação ao Reverendíssimo senhor Pe. Eder 

Santos Dias, aniversariante do dia 26 de março; proposta pelo senhor vereador Pedro de Jesus 

Santos; Moção de Congratulação 004/2019 - Moção de Congratulação a todos que fazem a 

Superintendência Regional em Aracaju/SE da CODEVASF – Companhia de Desenvolvimento 

dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, de autoria do senhor vereador Gilson Rosário; 

Indicação 032/2019 - Ao excelentíssimo Belivaldo Chagas, Governador do Estado de Sergipe, 

solicitando o que segue: 1. Construção de uma Quadra Poliesportiva no Colégio Estadual 

Professor João de Oliveira, neste município de Poço Verde; Indicação 033/2019 - Ao ilustríssimo 

senhor Abraão da Conceição, Gestor da Diretoria Regional de Educação DRE 2, solicitando o que 

segue: 1.Contratação de professores com a máxima brevidade possível, para atender as 

necessidades de todos os turnos do Colégio Estadual Professor João de Oliveira, neste município 

de Poço Verde, estas de autoria do senhor vereador Pedro de Jesus Santos; Indicação 034/2019 - 

Ao ilustríssimo senhor Abraão da Conceição, Gestor da Diretoria Regional de Educação DRE 2, 

solicitando o que segue:1. Contratação de professores com a máxima brevidade possível, para 

atender as necessidades de todos os turnos da Escola Estadual Epifânio Dória, neste município de 

Poço Verde. 2. Nomeação em caráter de urgência de Coordenador Pedagógico, para servir na 

Escola Estadual Epifânio Dória, neste município de Poço Verde,  de autoria do senhor vereador 

Léo de Fonsinho. Em seguida, deu-se início ao Grande Expediente, e, a convite do senhor 

Presidente Alexandre Dias para falar sobre o Projeto de Lei 968/2019 - Altera a Lei Municipal nº 

268/2019 - “Dispõe sobre a alteração da Lei nº 532/2009 – Plano de Carreira e Remuneração do 

Magistério Público do Município de Poço Verde e dá outras providências”,  compareceu o senhor 

Divangel Matos dos Santos, Diretor de Departamento de Pessoal. O servidor público municipal  

iniciou saudando todos os vereadores e agradeceu ao senhor Presidente da Casa pelo convite. 

Explicou de forma técnica o Projeto de Lei que altera em si o Parágrafo Único do artigo 17 da 

Lei Municipal n°532/2009 e disse como ficará com a mudança. Declarou para que os servidores 

possa ter a complementação esse Projeto precisa ser regulamentado. Apresentou o impacto que 

causa atualmente ao município a complementação de aposentados pelo Regime Geral de 
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Previdência, citou que são treze servidores do magistério que é complementado os salários 

mensalmente e expôs a despesa, destacou que o município não tem condições de continuar 

arcando com esse passivo. Acrescentou em seguida o orador, que o juiz local julgou que 

suspendesse o pagamento de uma das servidoras comtempladas com a complementação, sendo 

que esta recorreu a outras instâncias, e,  o desembargador entendeu que se tem uma Lei Municipal 

que faculta tal situação, o direito deverá ser concedido pelo município. Destacou que se continuar 

como estar vai gerar um colapso porque não tem como sustentar financeiramente essa situação. 

Por conseguinte, o senhor vereador Pedro de Jesus Santos falou da pertinência da fala do orador, 

comentou sobre a decisão da segunda instância que determinou que pagasse. O parlamentar 

discorreu que os 25% repassado para a educação não pode pagar inativos, enfatizou que a vinda do 

servidor do município é positiva porque estar elucidando várias dúvidas. O senhor Divangel 

Matos dos Santos esclareceu que todos os servidores são regidos pelo Regime Geral de 

Previdência e explicou o cálculo realizado pelo INSS. Disse que até o mês passado os inativos 

estavam sendo pagos pela Prefeitura e a partir de março a educação que ficará responsável. 

Explanou que o projeto de incentivo a aposentadoria para o servidor trabalhar com carga horária 

reduzida para receber pela hora trabalhada é justo e se faz necessário sua aprovação. Depois, o 

senhor vereador Gilson Rosário chamou a atenção da complexidade do projeto que não vai 

prejudicar as administrações e que não prejudique o funcionalismo e as outras categorias. Sugeriu 

debater mais sobre o assunto com as categorias do município, o jurídico da Casa e até mesmo com 

o Tribunal de Contas porque é de responsabilidade do Poder Legislativo analisar a matéria. Em 

seguida, o senhor vereador Léo de Fonsinho parabenizou o colega vereador Gilson Rosário que 

falou da responsabilidade do vereador e o debate com os responsáveis porque é uma decisão 

importante. O edil comentou também que é uma discussão apresentada por uma pessoa ligada ao 

Gestor Municipal e salientou a necessidade de trazer pessoas que não faz parte do executivo para 

fazer um debate amplo com as categorias do município. O senhor Divangel Matos dos Santos 

comentou que falou da inviabilidade financeira e da incoerência jurídica, advertiu que nem todos 

os professores que se aposentam conseguem complementação no município judicialmente. 

Depois, o senhor vereador Edson Didiu agradeceu ao orador por ter discorrido sobre o assunto 

que impacta no município se os professores continuarem recebendo a complementação. Destacou 

a importância de entender sobre o assunto porque é uma lei que vai perdurar. Comentou também 

sobre como é feito o cálculo do INSS e da complexidade do projeto que tem várias lacunas que 

precisam ser entendidas. O parlamentar disse que ficou triste por ter sido mal interpretado pelo 

SINTESE sobre o que o sindicato acha da matéria em discussão, e voltou a dizer que precisa ouvir 

o SINTESE para ter conhecimento do que é melhor para o município de Poço Verde. Por 

conseguinte, o senhor vereador Amaury Batista disse que precisa se somar e juntamente com as 

categorias e o jurídico para analisar o que pode ser feito. Na sequência, o senhor Presidente 

Alexandre Dias comentou que a vinda do servidor Divangel Matos foi através de seu convite e 

explicou que entrou em contato com o SINDSERV para dialogar sobre o assunto, mas este não 

teve interesse de discorrer sobre o tema, assim como a delegada do SINTESE, professora  Andrea 

Gois que ainda não confirmou sua participação na discussão. Finalizou parabenizando pelo 

profissional e o compromisso e por ter vindo esclarecer as dúvidas. O senhor Divangel Matos dos 
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Santos agradeceu o convite para dialogar sobre um assunto importante para o município e que 

estar à disposição para esclarecer qualquer dúvida. O senhor Presidente Alexandre Dias falou da 

preocupação com a barragem do São José e que ligou para Agência Nacional de Águas - ANA, 

explicou o alto risco de dano na barragem e foi explicado que tem uma equipe no Estado de 

Sergipe e alegou que iria aguardar retorno sobre a avaliação. Em seguida, o senhor vereador Pedro 

de Jesus Santos falou da importância do assunto discorrido, acrescentou que é importante não 

confundir servidores públicos com  professores, explicou que o texto é direcionado ao magistério e 

que esta matéria não interferirá no projeto dos servidores públicos. Abordou que num momento da  

última hora de estudo recentemente realizada na UAB,  houve abertura da fala, onde a delegada do 

SINTESE disse que 100% do FUNDEB é direcionados a folha do magistério e questionou porque 

há tão pouco chegou  esse total, e indagou e antes não era? E destacou que são indagações para 

entender o comportamento do sindicato. Afirmou que entende que o sindicato do magistério deve 

desculpas publicamente ao ex-secretário Caduda. Discorreu sobre a luta de classe para conseguir o 

Plano de Carreira e o Estatuto e as mudanças que foram feitas no Plano de Carreira do Magistério 

e citou a retirada da Regência de Classe de 50% e questionou como seria paga se tiver a Regência 

de Classe? O parlamentar ainda disse que acredita o SINDSERV não irar emitir opinião sobre o 

outro sindicato se é contrário ou a favor. Comentou sobre os concursos realizados e da 

necessidade da realização de novo concurso tendo em vista que tem várias vagas ociosas ocupadas 

por contratados e terceirizados. Ainda falou que não é contrário na integralidade a Reforma da 

Previdência porque não analisou todo e afirmou que tem pontos que não tem a ver com o povo 

nordestino, esclareceu que são inovações necessárias. O edil voltou a falar sobre a fala da 

representante do SINTESE que afirmou que todo o recurso do FUNDEB é gasto com folha de 

pagamento e questionou o que o houve de extraordinário? Disse que o sindicato precisa ter 

responsabilidade nos seus atos. Por conseguinte, o senhor vereador Léo de Fonsinho saudou os 

senhores vereadores, a comunidade presente e a todos que estão acompanhando a Sessão pela 

internet, falou do projeto enviado pelo Executivo e da obrigação dos vereadores de analisar 

atentamente os projetos. Lembrou que a maior parte dos professores elegeram o atual Prefeito 

porque acreditava no novo, destacou que assim cabe a essas pessoas irem conversarem com o 

Gestor Municipal sobre a matéria discutida. Disse que o município de Poço Verde está precisando 

de uma visão feminina no Executivo e mencionou a deputada Tábata que representa a mulher no 

Congresso Nacional. Elogiou o servidor Divangel Matos por ser um  profissional que dá exemplo 

e faz seu trabalho com zelo. Falou que participou de reunião de pais no Colégio Estadual Professor 

João de Oliveira, afirmou que suas filhas estudam em escola pública e acrescentou dizendo que 

como professor estaria dizendo que o que faz não serve, se estudassem em escola particular e 

afirmou que os professores precisam de respeito e qualidade de trabalho, destacou que as escolas 

não são atrativas e os professores precisam se desdobrar e que todas as profissões passam pelo 

professor. Falou da felicidade em ouvir a Diretora do Colégio Professor João de Oliveira, a qual 

declarou que não estar para agradar nenhum político e ainda que algumas atividades no Colégio 

serão ministradas por ex-alunos. O parlamentar comentou o desrespeito do Gestor Municipal com 

as categorias que até o momento não foi definido o reajuste salarial dos servidores. Comentou que 

será representante do COMDICA juntamente com o senhor vereador Edson Didiu, pediu para a 
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secretaria da Casa enviar ofício para o conselho municipal do FUNDEB, conselho de alimentação 

escolar – CAE, conselho municipal de saúde - CMS e o conselho municipal de saneamento básico 

CONSAB para enviar o calendário de reunião, explicou porque participa da Comissão de 

Educação, Saúde e Meio Ambiente na Câmara. Finalizou comentando sobre o falecimento da irmã 

de sua comadre Aíres e da jovem Mirelly Ribeiro que trabalhava no município no Conselho de 

Alimentação Escolar e pediu aos jovens para se protegerem e usarem capacete e cinto de 

segurança E, por não haver oradores inscritos para o Grande Expediente, teve início à Ordem do 

Dia. Na Ordem do Dia, foi submetido em discussão o Requerimento 003/2019 - Concede o 

Certificado Cidadão Empreendedor Municipal Juca Santana, ao senhor Eric Ferreira dos 

Santos. O autor da matéria, o senhor Presidente Alexandre Dias justificou o Projeto de Decreto 

pelo trabalho relevante no município do homenageado. Em seguida, o Requerimento 003/2019 foi 

submetido em votação, obtendo como resultado: APROVADO POR UNAMINIDADE. E, por 

não haver mais matérias para serem votadas passou-se para as Considerações Finais, onde o senhor 

vereador Gilson Rosário justificou a Moção de Congratulação a todos que fazem a 

Superintendência Regional em Aracaju/SE da CODEVASF por ter disponibilizado peixes para o 

município. Depois, o senhor vereador Pedro de Jesus Santos parabenizou o homenageado pela  

honraria, comentou sobre as Indicações solicitando do Governador do Estado de Sergipe a 

construção de uma Quadra Poliesportiva no Colégio Estadual Professor João de Oliveira, neste 

município de Poço Verde e ao Gestor da Diretoria Regional de Educação DRE 2 o senhor Abraão 

da Conceição, para a contratação de professores com a máxima brevidade possível, para atender 

as necessidades de todos os turnos do Colégio Estadual Professor João de Oliveira. O edil também 

comentou sobre o trabalho brilhante desenvolvido pela Diretora do Colégio Estadual Professor 

João de Oliveira, a professora Iranildes. Ressaltou que o SINTESE precisa ser transparente e 

deveria pedir desculpas por seus equívocos. E, na sequência o senhor vereador Léo de Fonsinho 

falou da situação da barragem do São José e destacou que tem pessoas de outras comunidades que 

não estão tendo acesso porque a água levou a ponte pediu para o governo municipal ver essa 

situação. Falou da tristeza em ver a gestão dizer que a saúde do município estar boa e voltou a 

afirmar que o Secretário de Saúde João Ramalho é desumano e perseguidor e criticou a  forma 

deste ser com as pessoas, afirmou que irá se informar se o referido Secretário ainda serve ao 

Estado, porque como vereador não pode ser diretor de escola por precisar ter horários compatíveis, 

e, questionou se os horários do Secretário de Saúde João Ramalho são compatíveis com o cargo 

no Estado? Pediu ao Prefeito Iggor Oliveira “abrir os olhos”, porque os que mais estão sendo 

prejudicados são os aliados do Governo Municipal, destacou o edil.  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 próximo dia dois de abril de dois mil e dezenove, no 

horário regimental, realizarem a próxima Sessão Ordinária, 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 oito de março de 2019.  
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