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Ata da Trigésima Terceira Sessão Ordinária do ano de dois mil e dezoito, realizada em vinte 

e um de junho, 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), 

Damares Vieira Cavalcanti, Emílio de Jesus Souza, Gilson Santos do Rosário, Jaci Silvino 

de Sousa, Josefa Délia Félix dos Reis e Pedro de Jesus Santos. A seguir, procedeu-se a 

dispensa da leitura da Ata da Sessão Anterior. A seguir, foram apresentadas as seguintes 

proposições: Projeto de Lei 951/2018 - “Concede reajuste salarial aos servidores públicos do 

Município de Poço Verde/SE e dá outras providências”, Projeto de Lei 952/2018 - “Concede 

reajuste do piso dos profissionais do Magistério Público Municipal do Município de Poço 

Verde/SE e dá outras providências”, ambos de autoria do Governo Municipal, Indicação 

056/2018 - Ao Ilustríssimo Senhor João Ramalho Barreto Conceição, Secretário Municipal 

de Obras, solicitando o que segue para providências cabíveis: 1. Reposição de paralelepípedo 

no principal acesso do Distrito de São José para o Povoado Tabuleirinho”, de autoria do 

vereador Jaci Silvino de Sousa. E, por não haver oradores inscritos para o Grande Expediente 

e, também por não haver matérias para a Ordem do Dia, deu-se início às Considerações 

Finais. Nas Considerações, Finais, o senhor presidente Alexandre Dias falou da Lei de 

autoria do senhor vereador Didiu que a autoriza o funcionamento da farmácia todos os dias, 

mas que na verdade não está sendo cumprida. Em seguida, o senhor vereador José 

Alessandro falou que esteve juntamente com o vereador Raimundo da Kombi em uma 

reunião da Associação dos Moradores do Conjunto Acrísio, onde houve votação dos 

beneficiários que estavam presentes para não aceitar o sorteio dos lotes que seria feito sem 

antes ter a divisão dos lotes, medição das ruas e saneamento básico. O edil falou que foi 

formada uma nova comissão, no qual se colocou a disposição para acompanhar os 

beneficiários para que estes sejam assistidos. O edil agradeceu as pessoas que mandam 

mensagens na rede sociais de agradecimento e de apoio independente de grupo político. O 

parlamentar disse ainda, que hoje pela manhã esteve nesta Casa, para participar da assembleia 

dos professores e esses tiveram que aceitar a proposta do Prefeito, caso não aceitassem teriam 

que formar uma comissão e ir ao Tribunal de Contas e isso levaria mais tempo. Destacou, que 

lhe chama a atenção é a negociação do retroativo em agosto em uma audiência sem data 

marcada, sua preocupação é porque uma dívida de um ano não pode ser paga com recursos do 

FUNDEB desse ano, e isso pode virar uma “bola de neve”, porque o Prefeito afirmou que a 

situação não está tão boa, mas segundo o edil também não está tão difícil assim, depois, o 

orador referiu-se ao trabalho do professor Caduda quando era Secretário de Educação, de suas 

dificuldades sem receber o repasse durante os quatro anos, mas mesmo assim pagava os 

funcionários. E, o Prefeito no final do ano passado na prestação de contas falou que pagou 

acima dos 25% que é lei, e ainda dizem que está difícil, e na época do Secretário Caduda 

também não estava difícil? Disse ainda, o parlamentar que ficou nos caixas da educação um 

milhão e meio correspondente à repatriação e parabenizou o trabalho do professor Paulo 

Roberto Caduda que sempre olhou pelo bem-estar do município. Em seguida, o senhor 

vereador  Pedro de Jesus Santos falou que está aberto ao diálogo sobre as dificuldades do 

município e compreende que estamos passando por momento de crise, e viveram  em 2015 e 

2016 talvez a pior   crise no nosso país.  Ele reiterou a fala do senhor vereador José 

Alessandro que está tendo diálogo com o Prefeito e hoje a comissão recebeu o projeto de lei 

que concede o reajuste do Piso Salarial dos Professores e dos Servidores Públicos de Poço 

Verde. O edil disse que compreende a crise e que a data base é a partir de janeiro, mas só 

agora praticamente na última Sessão de junho estão recebendo o projeto. Na última Sessão, 
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disse que cabe a esta Casa como parte administrativa e ente fiscalizador buscar resolução para 

tais problemas, o Prefeito tem demostrado que tem crise e está passando por dificuldades 

financeiras para administrar. O edil disse que não desacredita, pois também trabalhou na 

administração na Secretaria de Educação e já sentia essa situação e via a luta do professor 

Caduda para cumprir a sua pasta. Ele destacou que Caduda passou três anos e meio e não 

houve nenhuma manifestação porque ele sempre estava atento para atualização do Piso, e hoje 

é importante observar o que o administrativo diz e as dificuldades e cabe aos vereadores e ao 

sindicato analisar esses números, e o SINTESE precisa  ter a hombridade e responsabilidade 

de dizer que errou com Caduda, pois em Poço Verde não teve um Secretário como Paulo 

Roberto Caduda para garantir os direitos dos professores, e no final da administração o 

sindicato que ele ajudou a crescer deu as “costas”. Na sequência, o vereador José Alessandro 

lembrou às pessoas que na época do Secretário Caduda o reajuste era sempre no mês de 

março, e nessa gestão ano passado foi em maio e esse ano será em julho, e,  espera que nos 

próximos anos não seja assim. Em seguida, o senhor vereador  Didiu disse que tem buscado 

melhorias para nosso município e que participou hoje na cidade de Divina Pastora de uma 

oficina de artesãos de sete estados do Brasil e pôde acompanhar ali a tecelagem do povoado 

amargosa e malhadinha e falou que ficou feliz e disse que já fez uma Indicação para a 

Prefeitura para que fizesse uma lista de todas as artesãs para que sejam providenciadas as 

carteiras para que elas pudessem se filiar a uma associação e com valor nacional. No evento 

conversou com um representante do IFAN e uma projetista de Santa Catarina onde na 

oportunidade, pode  saber o potencial que é na geração de emprego e renda. Falou em 

seguida, que domingo participou de uma reunião na malhadinha juntamente com o Prefeito, 

onde este fez doação do prédio por vinte anos, à associação iria participar de um edital de 

concorrência para trazer recursos no valor de quinhentos mil reais e precisava desse termo e 

foi entrado em contato com o Prefeito para fazer a doação do prédio. O senhor vereador Didiu 

falou ainda que o projeto será lançado e enviado para Brasília no dia 26 próximo, e declarou 

que esse recurso é proveniente do Banco do Brasil e do BNDS. O parlamentar ressaltou que 

são coisas pequenas que podem ser grandes no futuro, e que ver certa acomodação das 

pessoas, às vezes por falta de emprego e pede que despertem para a vida e que possam ser útil 

para alguma coisa como o artesanato, e que ver no município de Poço Verde um grande 

potencial para vender para o exterior, mas,  precisa melhorar a qualidade e quantidade. 

Afirmou em seguida o orador, que esteve na Poço Verde FM com o presidente Alexandre 

Dias e o ex-prefeito Toinho de Dorinha e declarou que irá  apoiar Valadares Filho para 

Governador do Estado, por acreditar que seja a melhor opção para Sergipe e porque a 

população está diante de um governo com salários atrasados dos servidores e a saúde pública 

está um verdadeiro caos, com vícios administrativos por estar a doze anos, e, por isso, percebe 

que precisa mudar, destacou o edil, e,  acrescentou que apesar das pessoas afirmarem  que  

Valadares foi um golpista, entende porém,  que este  foi a favor do impeachment de Dilma 

porque entendeu ser o melhor, assim como votou a favor do impeachment do presidente 

Michel Temer, ao contrário de outros da segunda chapa. 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 junho de dois mil e dezoito, às dezenove 

horas 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, em vinte e um de junho de 2018. 
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