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Ata da Décima Terceira Sessão Extraordinária do ano de dois mil e dezenove, realizada em vinte e 

um de novembro, às vinte horas e trinta minutos, 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), 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. E, por não haver oradores inscritos para o Grande Expediente, deu-se 

início a Ordem do Dia. Na Ordem do Dia foram submetidos em votação o Projeto de Lei 986/2019 

- Concede reajuste do piso salarial dos Profissionais do Magistério Público do Município de Poço 

Verde/SE e dá outras procidências e o Projeto de Lei 987/2019 - Concede reajuste salarial dos 

Servidores Públicos do Município de Poço Verde/SE e dá outras providências, obtendo como 

resultado: APROVAÇÃO POR UNANIMIDADE EM TERCEIRA VOTAÇÃO E REDAÇÃO 

FINAL. E, por não haver outras matérias para serem discutidas ou votadas na Ordem do Dia, deu-

se início às Considerações Finais. Nas Considerações Finais, o senhor vereador José Alessandro 

Santana Farias  falou sobre a ‘operação tapa buracos’, que está sendo realizada pelo Prefeito, e 

destacou que o município não está nada bem, e o que é publicado nas redes sociais do Poder 

Executivo não retrata a realidade da cidade,  e elencou diversos problemas, que já foram relatados 

em outras Sessões e que continuam sem solução. Ele falou também sobre as inaugurações dos 

prédios públicos previstas, e ressaltou que  o município está fazendo a limpeza dos logradouros, 

para sair bem na foto, mas depois ele abandonará estes locais. O edil chamou a atenção  para a 

inauguração da Quadra Poliesportiva da Escola  Municipal Antônio Carlos Valadares, que está 

sendo feita sem planejamento e de  forma atropelada, e destacou a questão do fechamento das vias 

próximas à quadra. Por conseguinte, a senhora vereadora Josefa Délia parabenizou a comissão de 

professores e também os senhores Jackson Ribeiro e João Fonseca pela  conquista desta noite, e se 

colocou a disposição dos servidores. Ela parabenizou o senhor vereador Edson de Jesus por retirar 

as Emendas discutidas nesta noite, atendendo a solicitação dos representantes dos sindicatos e dos 

colegas vereadores. Na oportunidade, a edil agradeceu ao senhor vereador Pedro de Jesus, pelas 

palavras proferidas em homenagem a ela,  e afirmou que ama esta cidade e continuará lutando pelo 

povo poçoverdense, por quem tem muito carinho e, espera que possa retornar a esta Casa, para 

fazer o melhor pelo município.  Em seguida, o senhor vereador Gilson do Rosário falou que, a 

senhora vereadora Délia é uma pessoa muito especial e muito querida, e de fato ama a cidade, que 

escolheu para viver. O edil também parabenizou o senhor vereador Edson, por ter a hombridade de 

reconhecer, que as Emendas que apresentou não foram apresentadas num momento oportuno, e ter 

retirando-as foi a decisão mais correta. O edil disse ainda, que o Prefeito gostaria de conceder um 

reajuste melhor, mas o município não tem condições financeiras de pagar. Por outro lado, ele 

comentou que a ‘operação tapa buracos’, citada pelo vereador José Alessandro está sendo feita no 

município, porque o Governo do Estado encaminhou material, do contrário não seria possível 

realizá-la. Ele disse ainda, que o Prefeito vai fazer festa para agradar a população, e infelizmente as 

críticas existirão de qualquer forma, mesmo que ele não realize o evento. Por fim, o senhor vereador 
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Gilson comentou que, não é favorável ao fechamento das ruas próximas a quadra poliesportiva, 

porque impedirá o transito das pessoas que residem naquela localidade. Em seguida, o senhor 

vereador Pedro de Jesus falou da grandeza do vereador Edson, pela decisão de retirar as Emendas, 

compreendendo a solicitação dos colegas, como também das bases sindicais, que lutaram muito 

para que esse reajuste fosse concedido. Ele acredita que em 2020, o reajuste não demore tanto, em 

decorrência do pleito eleitoral, e destacou a importância do diálogo, entre a categoria e os Poderes 

Executivo e Legislativo, para resolver questões importantes do município. Ele disse ainda, que os 

servidores apesar das perdas, obtiveram conquistas e, os vereadores mais uma vez fizeram a sua 

parte, aprovando os Projetos, reconhecendo os esforços das categorias, e concluiu parabenizando a 

cidade de Poço Verde, pelos seus 66 anos de Emancipação Politica. Depois, o senhor vereador 

Edson de Jesus comentou que, os vereadores contribuíram para a aprovação dos Projetos, e 

destacou que retirou as Emendas, para que não houvesse desgaste politico, haja vista que certa vez, 

o Prefeito Municipal utilizou-se de uma Emenda, para justificar que não poderia realizar reforma 

nas escolas do município. Além disso, o edil comentou que, nunca disse que a luta dos servidores é 

fraca, mas gostaria que o Poder Legislativo mandasse um recado, para o Poder Executivo, com a 

aprovação das Emendas. No entanto, orientou aos servidores buscarem o Poder Judiciário, para 

reaver os valores retroativos aos meses de janeiro a outubro de 2019. Ele afirmou que, o Prefeito 

infelizmente coloca a culpa de todos os problemas da gestão, o que não é verdade, e mesmo 

reclamando dos problemas, provavelmente disputará o cargo nas próximas eleições. Por 

conseguinte, a senhora vereadora Damares Vieira parabenizou aos servidores pela conquista, e 

ainda os vereadores pelo entendimento, que tiveram para aprovação dos projetos de reajuste, e 

destacou a hombridade do vereador Edson que, retirou da pauta suas Emendas. Ela disse ainda que, 

quer retornar a esta Casa na próxima legislatura. Por fim, o senhor Presidente apresentou uma 

Moção de Congratulação em homenagem às servidoras públicas, Adenilza Santos Nascimento e 

Patrícia Santos de Oliveira, pelo compromisso e dedicação, no desenvolvimento de suas atividades 

laborais na Biblioteca Pública do Município. Ele afirmou ainda, que apresentará um Projeto de Lei, 

ampliando o período de licença paternidade que existe no Estatuto dos Servidores de 5 para 29 dias, 

de acordo com o que define a lei federal. O edil falou ainda, sobre as frequentes reclamações dos 

munícipes, em ralação ao alto volume dos carros de som e, ressaltou que já realizou reuniões com 

os proprietários desses veículos, para que eles diminuíssem o volume, mas por um tempo baixaram, 

mas depois retornaram a aumentar o volume. Ele falou sobre a sugestão do senhor vereador Gilson, 

na qual ele solicita que a Câmara adquira um aparelho para medir de decibéis, para que a polícia 

realize a fiscalização e autue os infratores. Na ocasião, ele falou sobre os projetos que estão em 

pauta, e destacou que até o fim da sessão legislativa vai concluir as votações, no entanto já solicitou 

que o Poder Executivo retire o Projeto de Lei 968/2019, haja vista que da forma que está não será 

aprovado pela Casa. O edil falou sobre a importância das transmissões das sessões ordinárias, 

através do Facebook, e destacou que foi uma ideia trazida pelo vereador José Alessandro.  Ele disse 

ainda, que em breve será exposta na Casa, a primeira máquina de escrever da Câmara de 

Vereadores, que foi adquirida há mais de trinta anos, resgatando a história do município. E, por não 

haver outros edis para se manifestarem nas Considerações Finais, o senhor Presidente declarou por 

encerrada a Sessão, ficando todos convocados para o dia vinte e seis de novembro de dois mil e 
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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, vinte e um de novembro de 2019.  
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