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Ata da Décima Quinta Sessão Extraordinária do ano de dois mil e vinte, realizada em vinte e quatro 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 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, Gileno Santana Alves, Gilson Santos do Rosário e Pedro de Jesus 

Santos. E, por não haver oradores inscritos para o Grande Expediente, deu-se início à Ordem do Dia. Na 

Ordem do Dia foram submetidos em votação: Projeto de Lei 1004/2020 – Dispõe sobre a denominação de 

vias públicas, localizadas no Povoado Rio Real, neste município de Poço Verde. (Rua Pedro Macedo 

Sobrinho, Rua José Félix dos Santos, Rua José Garcia de Carvalho, Rua José Ramos Filho, Rua Matheus 

Domingos dos Santos, Rua Hélio Batista Reis, Rua João Amâncio Correia, Rua Abelardo Gabriel de 

Santana, Rua Antônio Alves Neto, Rua Delfina Maria de Jesus, Rua Ester Cecília Costa, Rua Ulisses 

Batista e Rua Maria Ferreira da Silva); Projeto de Lei 1005/2020 - Dispõe sobre novas denominações de 

vias públicas, localizadas na sede deste município de Poço Verde. (Rua Alzira Josefa de Jesus, a via 

pública localizada no Bairro Santa Cruz, conhecida como Rua Duque de Caxias; Rua Maria Raimunda 

Souza, a via pública localizada no Bairro Santa Cruz, conhecida como Rua Castelo Branco; Rua João 

Soares de Santana, a via pública localizada no Bairro Santa Cruz, conhecida como Costa e Silva; Praça 

José Ferreira dos Santos Neto, localizada no Centro da Cidade, conhecida como Praça Presidente Tancredo 

Neves; e Projeto de Lei 1008/2020 - Concede Revisão 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, deram-se início às Considerações Finais. Nas 

Considerações Finais, o senhor vereador Gilson Santos do Rosário falou sobre uma carta que recebeu de 

uma munícipe, que também encaminhou uma revista, que faz parte de uma campanha mundial da Igreja 

Testemunhas de Jeová, que traz como tema central "O que é o reino de Deus e o que ele fará? O edil 

lamentou também que, o Poder Executivo não tenha encaminhado o Projeto de reajuste dos Professores, 

como sempre o fez, mas salientou que, os vereadores estão à disposição dos professores, até o fim do ano, 

para aprovarem o Projeto de reajuste, tão logo o Poder Executivo encaminhe a esta Casa. Ele criticou a 

Mesa Diretora, por ter deixado alguns Requerimentos caducarem na pauta, e serem votados praticamente 

no fim da legislatura, e provavelmente, quando as pessoas responsáveis pelas associações forem notificadas 

não farão mais qualquer efeito, haja vista que provavelmente serão em outra legislatura.  Por conseguinte, o 

senhor vereador Pedro de Jesus Santos falou sobre a importância do diálogo com os servidores, e ressaltou 

que, os vereadores estão sempre à disposição para atender as demandas das categorias, cumprindo o seu 

papel de deliberar sobre as matérias de acordo com as necessidades dos servidores e as possibilidades do 

município. Ele parabenizou o Sindserv pela conquista, e espera que em breve o Sintese também possa 

lograr êxito nas negociações com o Poder Executivo, e que este encaminhe o Projeto de reajuste dos 

servidores do magistério a esta Casa. Ele disse ainda, que os requerimentos aprovados nesta noite, não tem 

problema ficarem para o próximo ano, pois são ações impessoais, e o município tem que dar continuidade 

as suas atividades, independente de quem esteja na gestão ou na legislatura. E mais, agradeceu a presença 

dos servidores nesta sessão, valorizando e motivando ainda mais os vereadores. Por fim, o edil parabenizou 
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a todos os poçoverdenses, pela Emancipação Política do Município. Em seguida, o senhor vereador 

Amaury Batista Freire  falou que está à disposição dos servidores, e sempre será favorável aos projetos de 

valorização das categorias. Na ocasião leu o convite encaminhado pelo Gabinete do prefeito, convidando a 

todos, para participarem dos atos de inaugurações e ordem de serviço que acontecerão nesta quarta-feira 25 

de novembro, data em que nosso município completa 67 anos de Emancipação Política, e elencou toda a 

programação, que iniciará a partir das 8h e 30 minutos e se estenderá até às 19h30min. Depois, o senhor 

vereador José Alessandro Santana Farias parabenizou os dirigentes do Sindserv, pelas lutas, que os 

servidores travaram, e destacou que é mérito único e exclusivo dos servidores o percentual concedido, pois 

foram eles que buscaram e negociaram esta conquista. Ele falou ainda, que em relação aos Requerimentos 

aprovados nesta sessão, percebeu que foram apresentados por vereadores que, são de agrupamentos 

políticos diferentes, com o intuito não de solucionar os problemas da comunidade, mas apenas de fazer 

política partidária, e infelizmente enquanto tiver políticos desse nível, as coisas não vão mudar. Ele 

agradeceu as famílias que o acolheram tão bem na cidade de Aracaju, onde passou o fim de semana 

descansando, e destacou que se distanciará de política, mas continuará ajudando a comunidade de outras 

formas. Finalizando, o senhor vereador Edson de Jesus Reis Santos parabenizou a todos os poçoverdenses 

pela Emancipação Política do Município, e também aos servidores pelo reajuste, e pediu que os servidores 

continuem lutando pela valorização dos profissionais, bem como pela melhoria das condições de trabalho e 

infraestrutura, e destacou que, estará sempre à disposição dos servidores, para atendê-los, no que precisar. 

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 dia vinte e seis de novembro de dois mil e vinte, 

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 quatro de novembro de 2020. 
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