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Ata da Décima Quinta Sessão Ordinária do ano de dois mil e dezenove, realizada em onze de 

abril, 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: 

Edson de Jesus Reis Santos (Primeiro Secretário), José Alessandro Santana Farias (Segundo 

Secretário), Amaury Batista Freire, Emílio de Jesus Sousa, Gilson Santos do Rosário e Pedro 

de Jesus Santos. A seguir, houve a apresentação das seguintes proposições: Projeto de Lei 

972/2019 - Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para a elaboração da Lei Orçamentária de 

2020 e dá outras providências; de autoria do Poder Executivo, Projeto de Lei 973/2019 - Dispõe 

sobre a denominação de Residencial e vias públicas, localizados no bairro Fazendinha, na sede 

desta municipalidade.(Residencial Joaquim Alves dos Santos, Rua Leocádio Ireno Caduda, Rua 

Eunice Martins de Santana, Egídio Rodrigues dos Santos e Rua Raimundo da Rocha Menezes), 

esta de autoria do senhor vereador Edson Didiu, Moção de Congratulação 008/2019 - a Escola 

Municipal Porfírio Vieira da Silva, pelos 34 anos de Fundação; proposta pelo senhor vereador 

Gilson Rosário, Moção de Pesar 009/2019 - Em virtude do falecimento da senhora Maria Pureza 

de Souza, ocorrido em 08 de abril de 2019; de autoria de todos os Membros do Legislativo. Em 

seguida, deu-se início ao Grande Expediente, no qual o senhor vereador Gilson Rosário iniciou 

saudando os vereadores, a comunidade presente e a todos os internautas. Falou da Moção de 

Congratulação a Escola Municipal Porfírio Vieira da Silva pelo aniversário de 34 anos, ao 

mesmo tempo falou da tristeza pela morte trágica do filho do saudoso Porfírio Vieira na última 

quarta-feira. Discorreu para a população poçoverdense que esteve em Aracaju para solicitar do 

DER/SE a construção de redutores de velocidade na Rodovia Pedro Valadares próxima aos novos 

empreendimentos residenciais, e destacou que na oportunidade foi garantido que uma equipe virá 

à cidade para observar a área e colocação de sinalização e quebra-molas. Comentou que o senhor 

Evislan também estava no DER/SE e solicitou que pudesse fazer acesso a entrada no Conjunto 

Silvino Augusto, onde segundo o orador, foi explicado que o Estado não estar disponibilizando 

material e foi  proposto que a empresa e a população  pudesse resolver essa problemática através 

de construção de acostamento. O edil ainda solicitou a operação tapa o buraco na Rodovia Pedro 

Almeida Valadares e foi deixado claro que é prioridade do Governo Estadual a construção do 

trecho que falta da Rodovia até Poço Verde. O parlamentar fez prestação de contas de seu 

mandato e disse que esteve na DESO para cobrar solução não só para cidade como para as 

comunidades atendendo ao pedido do povo, e, comentou que um cidadão se manifestou nas redes 

sociais, que já faz um tempo essa problemática com a DESO e nada foi feito pelo legislativo. O 

parlamentar esclareceu que existe na casa várias proposições dos vereadores direcionadas a DESO 

para solucionar o problema relatado. Em seguida,  pediu a Secretaria da Casa para fazer Moção de 

Pesar pelo falecimento do senhor José Vieira. Externou seu sentimento a família do ex-vereador 

Cezar Elias pelo falecimento da senhora Maria Pureza. Na sequência, o senhor vereador Edson 

Didiu cumprimentou todos os vereadores e a comunidade, comentou que existe vários Projetos de 

Lei e que precisa de ajuda de outros profissionais para analisar e votar com responsabilidade para 

trazer benefícios ao povo. Disse que quer dá voz às pessoas que estão marginalizadas que não 

conhece seus direitos e citou alguns direitos que não negados pelo poder público. Argumentou 

sobre a Indicação para o Secretário de Educação fazer cronograma de pagamento dos servidores e 
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reiterou que segundo SINDSERV, alguns servidores públicos receberam os salários pela metade. 

Comentou que o que assusta é que o SINTESE durante a última aula de estudo dos professores foi 

declarado pela representante do SINTESE  que tem algumas pautas que estar fechada a exemplo 

da regência de classe e o Piso Salarial. Sugeriu para os professores “apertar” o sindicato e sugeriu 

se desfiliar porque o sindicato não os representa e lembrou as dificuldades do ex-secretário de 

educação Paulo Roberto Caduda, onde  haviam manifestações e questionou porque as pessoas se 

calaram agora? A seguir, o orador pediu também para o SINTESE se manifestar sobre o Projeto de 

Lei que trata da aposentadoria dos servidores e lembrou o Requerimento para a delegada vir a esta 

Casa e afirmou que quer ouvir a voz do sindicato. Ainda ressaltou que crucificaram tantos 

Prefeitos e questionou cadê o povo que se calou? Afirmou que cobra de qualquer Prefeito porque 

precisa ter responsabilidade com os atos. Falou que tem feito cobranças também aos órgãos do 

Estado e destacou a reforma do asfalto da Rodovia Pedro Almeida Valadares. Disse que irá ao 

Tribunal de Contas para ver as demandas que levou e para ter o norte como se fiscaliza. O orador 

edil falou do Projeto de Lei apresentado com nomes importantes na comunidade evangélica. 

Também falou do falecimento da senhora Pureza e do senhor José Vieira e pediu subscrição a 

Moção de Congratulação da Escola Municipal Porfírio Vieira da Silva pelo aniversário de 34 

anos. E, em seguida, o senhor vereador Léo de Fonsinho saudou os vereadores e a todos que 

acompanham no Plenário e nas redes sociais, agradeceu ao colega vereador Gilson Rosário pela 

Moção de Congratulação pela existência da Escola Municipal Porfírio Vieira da Silva e pediu 

subscrição, lamentou o falecimento de José Vieira filho do saudoso Porfírio Vieira. Pediu a todos 

para pôr em orações a saúde do vereador Gileno Alves e que este possa retornar aos trabalhos 

legislativos na Câmara. Salientou a fala do vereador Didiu quando pediu respeito aos cidadãos 

poçoverdenses e disse que o Governo Municipal é radical, perseguidor e desrespeita as leis do 

município. Citou que o Secretário de Educação falou que existe uma lei nesta Casa que tem até o 

dia dez para fazer pagamento dos servidores, chamou atenção que o Prefeito usa as leis que o 

favorece e afirmou que desrespeita leis que foram aprovadas como a regência de classe. Disse ao 

Gestor Municipal se quer usar a lei faça cumprir todas as leis e ainda falou sobre o reajuste que é 

uma lei nacional que estar descumprindo, mas nas redes sociais diz que estar fazendo bom 

trabalho. O senhor vereador Pedro de Jesus Santos pediu aparte e argumentou que a lei de 

determinado tempo pode ser substituída por outra e falou que analisará o Plano de Carreira do 

Magistério e o Estatuto que são recentes para ver se estas tratam sobre a data de pagamento dos 

servidores. E, depois o senhor vereador Léo de Fonsinho disse que o governo busca o que o 

favorece e não a comunidade, e que percebe que algumas pessoas do SINTESE deixam de atuar 

como professor para agir como partido político no sindicato e afirmou que os perfeitos saem e os 

professores continuam, e, falou do comprometimento e da inquietude do vereador Gilson Rosário. 

Finalizou falando que o problema de saúde da criança do Bairro Xique-Xique que comentou na 

última sessão e que foi constatado o problema, e parabenizou a Rádio Poçoverde FM pelo trabalho 

e afirmou que às vezes discorda da rádio quando as pessoas tem algum problema é o vereador que 

resolve financeiramente,  e chamou a atenção que se precisa cobrar do Poder Executivo que tem o 

papel de dar assistência. Questionou como o Secretário de Saúde estar conseguindo cumprir a 

carga horária no Estado e no Município? E, afirmou que este fato precisa ser denunciado. Por 
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conseguinte, o senhor Presidente Alexandre Dias saudou os vereadores, a comunidade e declarou 

que alguns servidores da educação o procurou e que conversou com os Secretários de Finanças e 

Educação e com o responsável do Setor de Pessoal, que partilhou o número de servidores da 

educação, assim como o valor da folha e o repasse do FUNDEB, onde foi explícito que quando é 

efetuado o pagamento com a  patronal fica um déficit e explicou que se imagina que a receita do 

FUNDEB daria para pagar essa despesa. O parlamentar disse que o pagamento deve ser feito até o 

final do mês corrente e afirmou que o SINTESE entrou com um mandato de segurança pedindo 

para pagar até o último dia do mês, mas o juiz autorizou pagar até o dia dez e se não for cumprido 

até essa data a Prefeitura será  penalizada. Concluiu, dizendo que o município tem um déficit, mas 

entra outros recursos no município que pode dá suporte as essas dificuldades, afirmou que 

depende das prioridades da gestão. Comentou que soube que o SINTESE irá se reunir para 

conversar sobre esse assunto, assim como o SINDSERV. Depois, o senhor vereador Pedro de 

Jesus Santos cumprimentou os vereadores e os internautas que acompanham, e disse que sempre 

esteve atento aos debates da Câmara comentou as discussões sobre os profissionais do município e 

os problemas que tem. Também pediu subscrição da Moção de Congratulação a Escola Municipal 

Porfírio Vieira da Silva de autoria do senhor vereador Gilson Rosário e comentou a performance 

do mandato do vereador. O edil também comentou a preocupação do Presidente da Casa com a 

situação dos servidores e apresentação de dados, mesmo sendo oposição. Comentou que realmente 

existem outros recursos no município além do FUNDEB e afirmou que se o governo tornar 

transparente a população o que realmente tem,  recai essa responsabilidade ao SINTESE. O orador 

lembrou a gestão passada que o Prefeito era chamado de ladrão pelos profissionais da educação, e 

acrescentou que não está defendo o ex-prefeito, destacou a responsabilidade e a ética do ex-

secretário de educação Paulo Roberto Caduda e o SINTESE alimentava nos profissionais da 

educação que tinha o recurso e não pagava porque não queria e questionou o que teve de 

extraordinário em dois anos que fez com que os recursos não desse para pagar os salários? O 

parlamentar enfatizou que a Presidente Estadual do SINTESE falou mal do professor Caduda na 

rádio local e que precisa vir novamente à rádio pedir desculpa, assim como o sindicato nesta Casa. 

Comentou o conselho do vereador Didiu que orienta o Prefeito para fazer novo concurso, explicou 

porque no serviço público não pode contratar, mas deve ser feito através de concurso ou processo 

seletivo. Ainda destacou as receitas da educação e indagou o quê está acontecendo? Falou da 

responsabilidade do SINTESE e de não já ter a proposta de reajuste do Piso. Disse que todos os 

vereadores estão à disposição para discutir sobre o reajuste e afirmou que o sindicato tem pessoas 

preparadas, assim como servidores públicos. E, por não haver outros oradores inscritos para o 

Grande Expediente, ou matérias para a Ordem do Dia, teve início as Considerações Finais, o 

senhor vereador Gilson Rosário saudou os vereadores, a comunidade presente e os internautas e 

comentou sobre problema de saúde do vereador Gileno Alves e da recuperação de cirurgia da 

vereadora Damares Vieira. O edil parabenizou os internautas que estão acompanhando a Sessão 

no município e em outras cidades e recordou cidadãos que outrora que se deslocavam dos 

povoados para acompanhar o trabalho dos vereadores e falou para aqueles onde estiverem 

acompanhem e auxiliem os vereadores para saber fazer o julgamento correto dos acontecimentos. 

Depois, o senhor vereador Amaury Batista reforçou a fala do vereador Pedro sobre o pagamento e 



  CÂMARA MUNICIPAL DE POÇO VERDE 

Avenida Epifânio Dória, 18 - Centro  – CEP 49.490.000 

www.camarapocoverde.se.gov.br 

cmpverde.se@bol.com.br 

CNPJ 32.741.571/0001-73 

Fone: (79) 3549-1454                                 

explicou que não é só salários, mas que tem outras obrigações para cumprir. O senhor vereador 

Pedro de Jesus Santos comentou a fala do vereador Léo sobre a 167/1995 que trata sobre o 

calendário de pagamento, o edil no seu entendimento disse que a lei ora mencionada deverá ser 

revogada e por isso não pode ser fundamentada para efetuar o pagamento. Afirmou que os 

vereadores estão aptos para dialogar com o executivo sobre a pauta do salário dos servidores. 

Afirmou que alguns professores o questionou o que estar fazendo e afirmou que é uma situação 

que o aflige como cidadão e agente político que tem a responsabilidade de buscar informação. 

Destacou que sabia da situação da educação na gestão passada e que o ex-secretário convidou o 

sindicato para apresentar a condição da educação, mas não aceitaram. E, na sequência, o senhor 

vereador Edson Didiu também comentou que a população questiona o serviço do vereador e ainda 

que precisa ter cuidado no que promete na campanha eleitoral, e destacou o plano de governo da 

gestão atual. Afirmou que a situação estar difícil quando começa atrasar os salários. O edil 

esclareceu que os servidores públicos que são regidos pela CLT devem ter seus vencimentos 

quitados até o quinto dia útil do mês seguinte. Destacou que o município estar passando por 

dificuldades e estar usando verbas do mês atual para pagar o mês anterior e disse que tem fazer 

porque prometeu e o povo estar cobrando. Ainda afirmou  que deseja que o município se 

desenvolva independente de quem esteja à frente para o bem da população. O senhor vereador 

Pedro pediu questão de ordem e afirmou que o vereador Didiu se prontificou a dialogar com o 

SINTESE sobre o projeto do magistério quando fez requerimento convidando a delegada do 

sindicato. Depois, o senhor vereador Edson Didiu ainda comentou que o Conselho Tutelar foi 

comtemplado com um carro e alguns equipamentos. Por conseguinte, o senhor Presidente 

Alexandre Dias disse que a fala do vereador Pedro fez recordar uma manifestação do SINTESE 

contra o ex-secretário de educação e do ex-prefeito e afirmou que não desmerece a luta do 

sindicato, mas pela pessoa do professor Caduda que lutou tanto pela educação no município e se 

arrepende de ter acompanhado a manifestação, assim como ter pedido votos para o pastor Heleno. 

O senhor vereador Gilson Rosário pediu aparte e disse que o debate é importante e destacou o 

requerimento que convida a delegada do SINTESE e que não existe tranquilidade, enquanto não 

for discutida a matéria  e demostrou sua preocupação no futuro com esse projeto. Falou que ficou 

feliz com a fala do Presidente que não estar decidido em qual grupo está e afirmou que deve 

procurar as pessoas que querem o melhor para o município. Depois, o senhor Presidente 

Alexandre Dias comentou a dificuldade no início da condução dos trabalhos legislativos como 

Presidente da Casa, e, discorreu sobre divergências política que existe, e de sua posição política. 

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 dezesseis 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, onze de abril de 2019.  
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