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Ata da Vigésima Sétima Sessão Ordinária do ano de dois mil e dezenove, realizada em vinte e 

oito de maio, 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, Gileno Santana Alves, Gilson Santos do Rosário 

e Pedro de Jesus Santos. A seguir, houve a apresentação da seguinte proposição: Moção de 

Congratulação - a Escola Agrícola Municipal Professor Dimas Rabelo dos Santos, pelos 31 anos 

de fundação comemorados neste mês de maio. Em seguida, deu-se início ao Grande Expediente, 

no qual o senhor Antônio Mário, Secretário Municipal de Educação, em atendimento a Lei 

Municipal 623/2012, assumiu a Tribuna iniciando cumprimentando os senhores vereadores e 

todos os presentes, e na sequência apresentou a prestação de contas mostrando a folha de 

pagamento por escola e da Secretaria de Educação, e prometeu que irá trazer a divisão de aluno 

por escola e explicou que tem algumas informações que são apenas do primeiro bimestre porque o 

segundo fecha no final do mês de maio. Chamou a atenção que o recurso do FUNDEB repassado 

pelo Governo Federal é sempre menor que a folha como demostrou nos quatro primeiros meses de 

2019. O orador falou que todas as escolas do município foram comtempladas com o PDDE e 

demonstrou o valor repassado. Apresentou o demonstrativo das matrículas por escola, frisou que 

existe preocupação do TCE com relação à redução de matrículas na maioria das escolas, também 

trouxe percentuais de despesas com ações do MDE até o primeiro bimestre como já explicou o 

segundo fecha no final de maio. O orador explicou que os dados da Secretaria da Juventude, 

Esporte e Cultura faz parte dos recursos da Prefeitura e esclareceu que a Secretaria de Finanças 

apresentará essa informação e comentou algumas ações da pasta e afirmou que é um desafio estar 

à frente da Secretaria Municipal de Educação, agradeceu a toda a equipe da SME, e destacou que 

estar tentando inovar a hora de estudo com encontro de algum palestrante e concluiu agradecendo 

a todos e declarando que estar sempre à disposição. Na sequência, o senhor vereador Gilson 

Rosário agradeceu e parabenizou o Secretário Mário Almeida pelo atendimento a lei e sugeriu ao 

titular da pasta da educação apresentar os dados por escolas e toda a equipe que compõe, assim 

como toda equipe da secretaria. Depois, o senhor vereador Pedro Santos cumprimentou os 

senhores vereadores, todos no Plenário e ao Secretário Mário Almeida, falou da satisfação de 

assistir a prestação de contas com dados e destacou os números apresentados pelo orador e 

afirmou que é positivo cumprir o que se pede na lei e declarou que deseja sucesso ao titular da 

educação e disse que sabe do potencial do mesmo. O edil questionou sobre a participação do 

município e o valor do FUNDEB na folha e declarou não entender porque estar com dificuldade 

de cumprir dentro do mês e sugeriu que nos próximos encontros da hora de estudo possam discutir 

sobre acessibilidade, porque sente dificuldade e já tem dois alunos com necessidade especial na 

sala de aula.  Depois, o Secretário Mário Almeida declarou que na próxima oportunidade atenderá 

os dados solicitados pelo senhor vereador Gilson Rosário e sobre o questionamento do senhor 

vereador Pedro Santos afirmou que necessita do fechamento do segundo bimestre e que exporá as 

informações requeridas no segundo semestre sobre o FUNDEB e o MDE, e sobre o pagamento da 

folha no dia 10, o orador disse que precisa de complementação por não ter recursos para 
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pagamento da folha integralmente, e foi necessário o apoio da Prefeitura para complementar. O 

Secretário Mário Almeida declarou que estar à frente da Secretaria porque quis ajudar a classe 

como técnico e ajudar a equacionar as contas da Secretaria. Por conseguinte, o senhor vereador 

Edson Didiu saudou a todos e falou que é importante à prestação de contas pelos Secretários, com 

respostas para a população sobre as indagações que são feitas aos vereadores. O parlamentar 

comentou que em determinado momento pode não se referir diretamente ao Secretário porque faz 

pouco tempo na pasta e destacou os Requerimentos de sua autoria para o Secretário Mário e 

explicou que conforme o Regimento Interno desta Casa precisa ser atendido até trinta dias, e até o 

momento não teve retorno e indagou sobre os pagamentos em atraso, assunto que o Secretário 

havia declarado que estaria resolvido até junho, falou também da regência de classe que até o 

momento não estar sendo paga aos professores e perguntou nesta oportunidade, se tem previsão de 

pagamento? Questionou sobre o reajuste do Piso Salarial do Magistério, e sobre o 13º salário dos 

servidores que fazem aniversários e estão pagando com atraso. O edil ainda questionou sobre o 

transporte universitário, e disse que um grupo de alunos afirmou que o Secretário foi grosseiro, 

quando abordado sobre este tema, também indagou sobre o transporte escolar para alunos 

especiais, porque algumas mães do povoado Lagoa do Junco o procurou devido à poeira dentro do 

transporte por se tratar de crianças especiais que necessita de maior cuidado Ainda destacou o edil 

que a Secretaria de Educação é vinculada a de Juventude, Esporte e Cultura e soube que houve 

reclamação que o futebol feminino foi esquecido pela atual gestão. O parlamentar a seguir, sugeriu 

o reordenamento da educação e argumentou que o Secretário declarou que algumas escolas estão 

dando prejuízo pela quantidade de aluno e perguntou se já existe alguma logística para resolver a 

situação. Falou ainda sobre a perda de alunos no município na primeira prestação de contas do 

Secretário onde naquela ocasião a justificativa era devido à greve da gestão passada, e lançou o 

questionamento: Por que agora se perde também tantos alunos? O Secretário Antônio Mário 

Almeida explicou que o pagamento do magistério tentará regularizar até o mês de junho e afirmou 

que muitos problemas na pasta conseguiu resolver. Esclareceu que a regência de classe estar na 

justiça e se determinar o pagamento irão procurar uma forma de pagar e o Piso Salarial 

argumentou que terá uma audiência no dia nove de junho com o SINTESE e explicou que já 

agendaram duas reuniões e foi adiado pelo sindicato. Abordou a situação do transporte escolar e a 

pessoa que veio conversar veio com arrogância, comentou do quanto sofreu para chegar onde 

estar, e que explicou na Poço Verde FM essa situação e pediu para quando souber de alguma coisa 

para consultá-lo antes, e que estar disponibilizando o transporte a cada quinze dias. Falou do 

sonho de fazer licitação com prestação de serviço através de credenciamento e declarou que esta 

prática reduz custos. Afirmou que não recebeu nenhuma demanda sobre os alunos do povoado 

Lagoa do Junco, e sobre o futebol feminino explicou que houve uma situação de solicitar 

transporte para um particular e espera que o ginásio volte a funcionar para promover campeonato 

feminino e masculino. O orador declarou que converge com o pensamento do vereador Didiu 

sobre o reordenamento da rede e que fará estudo para ver aonde pode ser aplicado. O secretário se 

disponibilizou para discutir sobre os projetos de leis que estão na pauta e falou da angústia de não 

poder pagar os contratados e destacou que a perda de alunos pode ter sido porque foram para o 

ensino médio e a defasagem foi porque os que saíram foi maior do que entrou. Afirmou que se 
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precisa realizar reforma nas escolas. O senhor Mário Almeida justificou e assumiu que entendeu 

que as solicitações do senhor vereador Didiu seriam Indicação, por isso não respondeu os 

Requerimentos e afirmou que ficou feliz com as proposituras. Depois, o senhor vereador Léo de 

Fonsinho parabenizou o Secretário e toda a equipe e iniciou falando que o poder público não tem 

um olhar para a parte desportista, e questionou se existe um cronograma de esporte nas escolas? E 

afirmou que o município necessita criar ações para que os alunos voltem para as escolas 

municipais e declarou que a parte esportiva conta muito. O edil ainda destacou que muitos 

gestores têm problemas relacionados à licitação. Comentou que alguns inativos estão recebendo 

pelo FUNDEB e que esse procedimento não pode acontecer. Perguntou se já se reunirão com o 

pessoal das quadrilhas juninas? Qual previsão do esporte para a juventude e organização de 

atividades esportivas para os jovens? O que pode ser oferecido do município para o futebol 

feminino? Questionou quem fez alteração da data da audiência com o SINTESE, se foi o sindicato 

ou o município? Agradeceu ao secretário que apresentou a prestação de contas conforme a 

legislação em vigor e pediu para que os outros secretários possa tomar como exemplo. Em 

seguida, o senhor vereador Gilson Rosário também demostrou preocupação com os projetos do 

executivo que estão na pauta e comentou a conversa que teve com o professor Caduda, onde ficou 

claro que será inviável o pagamento da folha no futuro. O senhor vereador Amaury Batista 

também parabenizou o Secretário pela explanação e a toda equipe. Depois, o senhor Presidente 

Alexandre Dias parabenizou e disse que a equipe da educação é preparada e afirmou que foi uma 

explanação sucinta, mas que esclareceu todas as dúvidas e também parabenizou o colega vereador 

Gilson Rosário pela criação da lei. O edil comentou a fala sobre a intenção do Secretário da 

prestação de serviço do transporte escolar e gostou pela redução dos custos e indagou de qual 

fonte vêm os recursos pagos para o transporte escolar? Depois o secretário respondeu ao vereador 

Léo e enfatizou que estar com planejamento para o próximo ano para aumentar a matrícula e 

afirmou que esse ano ficou inviável porque quando assumiu a Secretaria as aulas já estavam 

retornando. Disse que estar pensando trazer atrativos para trazer alunos do estado e que tem um 

sonho de fazer jogos estudantis. Com relação, o pagamento da folha, o orador disse que estar 

amparado com a lei desta Casa até o dia dez e que os inativos foram pagos com recursos do MDE. 

O Secretário Mário Almeida comentou que estar programando o primeiro Encontro de Ciclismo 

em Poço Verde no mês de novembro. Comentou as matérias que estão na pauta desta Casa sobre o 

funcionalismo público e afirmou que se estas forem aprovadas não haverá condições de pagar a 

folha no futuro. O senhor vereador Gilson Rosário falou que é importante fazer parceria, 

principalmente com o poder público e citou como exemplo a construção de redutores de 

velocidade em parceria com o setor privado. Comentou o sonho de ver a Escola Agrícola 

novamente abastecer todas as escolas do município com alimentos como era antes. Por 

conseguinte, o senhor vereador Léo de Fonsinho voltou a questionar sobre as quadrilhas do 

município e a questão do pagamento dos inativos com recursos do MDE e se tal prática é 

permitida? Porque a professora Andrea Gois disse que ele estava recebendo indevidamente na 

Secretaria de Educação e pediu para a professora provar, e afirmou o que ela precisa fazer não 

estar fazendo, enfatizou o parlamentar. O Secretário de Educação declarou que lembra da Escola 

Agrícola e argumentou que sente falta da agricultura familiar no município e destacou que este é 
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um anseio e comentou que em outros municípios vizinhos da Bahia a agricultura familiar abastece 

as escolas. E, sobre a organização das quadrilhas, o orador disse que falta organização, porque os 

responsáveis só solicitam transporte e declarou que quer que a cultura continue no município. 

Destacou ainda, que o pagamento dos inativos tem que receber pelo MDE porque foi professor. O 

senhor vereador Léo de Fonsinho deixou claro que quer fazer o melhor para o município e que 

irão conversar com a categoria sobre os projetos do magistério, e disse que é importante o diálogo 

com o gestor. A seguir, o senhor presidente Alexandre Dias argumentou que o senhor vereador 

Didiu convidou através de Requerimento a delegada do SINTESE para vir a esta Casa, assim 

como o senhor vereador Gilson Rosário, propôs a vinda do professor Caduda. Afirmou que tem se 

preocupado com essa matéria e que precisa amadurecer. O Secretário Mário Almeida explicou que 

o sindicato precisa trazer dados e fazer projeções para o futuro. Finalizou agradecendo e 

reafirmando que estar sempre à disposição. Ainda, no Grande Expediente, o senhor vereador 

Edson Didiu disse que diante de tudo que foi discutido ver dificuldade do SINTESE conversar 

com o Governo Municipal, e que o diálogo seria de extrema importância para a categoria e 

afirmou que estar existindo má fé do SINTESE e questionou se o advogado desse sindicato não 

conhece a lei municipal e declarou que o sindicato é para defender o servidor e salientou o 

Requerimento que não foi atendido para dialogar sobre a matéria de interesse do sindicato e pediu 

para os professores abrirem os olhos para ver o que estar acontecendo com o município. 

Comentou a situação do servidor municipal e que quer ver cobrando nas redes sociais e pediu para 

o executivo conversar com o SINDSERV, e ainda explicou sobre a situação do transporte 

universitário. Destacou que a justiça já determinou o pagamento da Regência de Classe e indagou 

vai pagar em qual instância? O edil falou que fez Indicação para reforma do Ginásio de Esporte e 

para disponibilização dos carros fumacês. Comentou a Moção de Congratulação a Escola 

Agrícola Municipal Professor Dimas Rabelo dos Santos, pelos 31 anos de fundação reconhecendo 

o papel da escola para a educação. Concluiu dizendo que estar fazendo seu papel, assim como os 

outros vereadores para que o município continue avançando. Depois, o senhor vereador Gilson 

Rosário falou que é importante acompanhar os representantes no trabalho da Câmara e 

parabenizou o colega vereador Didiu pela Moção de Congratulação a Escola Agrícola. O edil 

também falou que os vereadores não conseguem agradar todos e que são onze vereadores e cada 

um tem um pensamento e enfatizou a responsabilidade de analisar os projetos e destacou o projeto 

do magistério em pauta. O parlamentar comentou a enquete realizada nas redes sociais sobre 

reeleição dos vereadores e abordou que o resultado da pesquisa dizia que nenhum dos onze 

vereadores serão eleito no próximo pleito e explicou que a eleição para o legislativo é diferente do 

executivo, e afirmou que não estar preocupado e sabe de sua responsabilidade que tem na Casa 

Legislativa. O orador abordou que recentemente pediu para fazer uma pesquisa e que os atuais 

vereadores foram bem avaliados, totalmente ao contrário do resultado da enquete. O senhor 

vereador Gileno Alves pediu aparte afirmou que não se preocupa com a pesquisa porque entende 

que todos fizeram o papel que cabe ao vereador. Em seguida, o senhor vereador Léo de Fonsinho 

saudou os vereadores e a todos que acompanham e iniciou comentando também a enquete e se 

reportou ao dono do blog para que este não permita ser manobra de político, e pediu para não 

porem responsabilidades ao vereador do que não é sua função, afirmou que é louvável a enquete e 
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disse que é uma opinião que com o tempo muda. Declarou, que tem feito seu trabalho e pediu para 

que todos tenham critérios para eleger os conselheiros tutelares e tem visto que tem candidato que 

não tem competência, e que se precisa trabalhar em prol da Criança e do Adolescente. O edil 

explanou a etimologia da palavra vereador, que significa legislar ou administrar, e afirmou que é 

tem buscado a melhoria para a comunidade, fiscalizando as ações do poder Executivo Municipal. 

Destacou que tem pessoas que não gosta do vereador Léo e disse que precisa que o respeite. 

Comentou a Moção de Congratulação a Escola Agrícola e pediu subscrição. O parlamentar 

também falou que a professora Andrea fez alguns comentários e perguntou aos vereadores da 

última legislatura se lembrar das Olimpíadas Escolares em 2016, e a citada professora falou que 

esse projeto não saiu do papel, e ainda pediu para a professora provar que recebeu salário 

irregularmente na Secretaria de Educação. O edil comentou que tem recebido algumas 

reclamações pela falta de sinalização na área que estar sendo construídos os redutores de 

velocidade no Conjunto Silvino Augusto e pediu para fazer a outra parte o mais rápido possível. 

Por conseguinte, o senhor vereador Pedro de Jesus Santos saudou os vereadores, a comunidade e 

todos os internautas, falou da importância dos vereadores estarem cumprindo todos os ritos da 

Casa Legislativa e afirmou que o trabalho do vereador é árduo e com responsabilidade e 

imprescindível ao município. O edil também comentou a enquete e disse que acompanha o blog 

do jovem Gabriel, assim como nas redes sociais e que respeita a enquete e que não desqualifica 

uma enquete porque entende que não seja pesquisa como o responsável do blog disse. O 

parlamentar discorreu sobre sua trajetória política e de seu papel como vereador, assim como o 

trabalho dos demais vereadores, e disse que é preciso como vereador fazer autoavaliação se 

questionar onde a instituição estar falhando e se estão cumprindo o papel no município e dando os 

resultados que esperam.  E, por não haver outros oradores inscritos para o Grande Expediente, ou 

matérias para a Ordem do Dia, teve início as Considerações Finais, onde o senhor Presidente 

Alexandre Dias comunicou que as comissões se atentem aos prazos dos pareceres das matéria que 

estão em pauta, a exemplo do veto parcial. O senhor vereador Gilson Rosário solicitou ao 

Presidente para pôr em votação o Projeto de Lei 976 de doação de bem imóvel público, porque o 

Estado tem investimento no terreno e precisa da aprovação da lei. Depois, o senhor vereador Léo 

de Fonsinho comentou que é vereador de primeira legislatura, destacou quando participa de 

algum curso sempre faz questão de falar, por isso declarou que e participou de um curso 

recentemente promovido pela UVB em Aracaju, e naquela oportunidade, aproveitou para tirar 

dúvida sobre o veto da emenda de sua autoria, e solicitou outras orientações da Secretaria e da 

Assessoria Jurídica da Casa. Em seguida, o senhor vereador Pedro Santos disse que tem 

compromisso frente às comissões, e que as comissões estão sempre discutindo e cumprindo os 

prazos. 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 trinta 

de maio 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 maio de 2019.  
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