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Ata da Quadragésima Sessão Ordinária do ano de dois mil e dezenove, realizada em quinze de 

agosto, 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), Amaury Batista Freire, Damares Vieira Cavalcanti, Gilson Santos do Rosário e 

Pedro de Jesus Santos. A seguir, houve a apresentação das seguintes proposições: Indicação 

106/2019 - Ao senhor Bruno Leonardo, Secretário Municipal de Obras e Urbanismo, solicitando 

o que segue: 1. Melhoria da iluminação pública com a reposição de lâmpadas da comunidade 

Caldeirão, nas imediações da residência do senhor Tonho Pinto. No Grande Expediente, o 

economista e administrador Antônio José Andrade Santos falou sobre a importância da educação 

financeira, e neste aspecto ele abordou as finanças pessoais, e destacou regras imprescindíveis 

para lidar com o dinheiro como: gastar menos do que você ganha; controlar as despesas, anotando 

tudo que se gasta; pagar o seu próprio salário; evitar desperdícios; poupar constantemente, até o 

ponto de começar a investir; aprender mais sobre finanças pessoais, para não cometer erros; não 

deixar a sua segurança financeira vinculada apenas ao salário, tendo sempre uma reserva, para que 

numa emergência possa sustentar a família. Continuando, o senhor Presidente agradeceu a 

presença do palestrante, e destacou que também gosta de pesquisar esta área de conhecimento, e 

uma das primeiras ações que se deve fazer é anotar todas as despesas que a pessoa faz, fazendo 

levantamento de todas as despesas mensais, depois disso a pessoa terá ideia do que de fato gasta, 

tendo pleno conhecimento o que é necessário e o que é supérfluo, e assim tentar direcionar parte 

da renda, para a poupança.  O palestrante disse que, os pequenos gastos são os grandes vilões das 

finanças pessoais, e a maior parte da população não tem consciência, de que um pequeno lanche 

feito diariamente, no fim do mês pode representar um grande montante, que poderia ser revertido 

para uma poupança, ou investimento e destacou que em outros países, muitas pessoas costumam 

investir em ações, no Brasil, no entanto, apenas 1% da população faz este tipo de investimento. 

Ele disse ainda, que é necessário que as pessoas se planejem, e que a todo custo fujam do 

pagamento de juros e de financiamentos, e na oportunidade, o orador citou vários exemplos 

práticos, ilustrando ainda mais o tema. Por fim, o senhor Presidente afirmou, que apresentará um 

Projeto de Lei, para incluir a disciplina educação financeira nas escolas do município. 

Continuando o Grande Expediente, o senhor vereador Pedro de Jesus parabenizou o senhor 

Presidente pela iniciativa de convidar o senhor Antônio José para falar sobre este tema tão 

interessante para a sociedade poçoverdense, e a presença dele engrandece a Câmara, e mostra para 

as pessoas, que os vereadores trabalham sempre em busca de melhorar a vida da comunidade, que 

têm que tomar atitudes de empreendedoras, para crescer financeiramente. O edil disse ainda, que o 

SINDSERV tem buscado incessantemente o Poder Executivo, buscando solucionar os problemas 

dos servidores do município, e na oportunidade leu uma mensagem do sindicato, que foi postada 

nas redes sociais, na qual a entidade trata sobre o que ficou acordado com o Executivo, como o 

encaminhamento do Projeto de Lei que reajustará os salários dos servidores, bem como sancionará 

a lei que trata do pagamento dos servidores até o último dia do mês de competência.  O edil disse 

que, o sindicato tem feito o seu trabalho, assim como eles respeitam a Casa Legislativa, sempre 

buscando o diálogo com os vereadores demonstrando as demandas dos servidores. O senhor 

vereador Pedro disse também que, o colega Edson Didiu preocupado com os servidores do 
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magistério, e com os problemas da educação convidou a Presidente Estadual do SINTESE, haja 

vista que o diretório municipal se nega a comparecer a esta Casa, para esclarecer os problemas 

que tem ocorrido com a gestão municipal, bem como discutir as soluções. O edil disse também 

que, os senhores vereadores tem feito o seu papel com responsabilidade, transparência e respeito 

aos Poderes, sempre debatendo os problemas do município, mas muitas vezes a bancada de 

situação tem tido que engolir a realidade que a bancada de oposição tem trazido, pois quer uma 

cidade melhor, independente do Governo, pois as pessoas a todo instante questionam os 

vereadores. Ele disse ainda, que se sente muito honrado, por ter apresentado o PL 980/2019, 

aprovado por unanimidade pelos colegas, e nesta data se encerra o prazo para a sanção ou veto da 

lei, pelo Prefeito Municipal, e mesmo que o Prefeito não tenha sancionado a Lei, o Poder 

Legislativo tem a autonomia para fazê-lo, e certamente o Presidente da Casa se sentirá muito 

entusiasmado e lisonjeado com esta ação, haja vista a magnitude desta propositura.  O edil 

salientou que, está tranquilo e continua fazendo o seu trabalho assistencialista e também dentro do 

legislativo, apresentando projetos de leis, requerimentos e indicações, e destacou que sempre se 

posicionou em oposição ao Prefeito, mas favoravelmente aos Projetos apresentado pelo Poder 

Executivo, que são em beneficio a população, pois tem o compromisso de cumprir o seu mandato 

retribuindo a confiança que seus eleitores lhe depositaram. Não obstante, o parlamentar destacou 

que, apesar de não ter votado no Prefeito, este foi o candidato que a maioria escolheu, e acata a 

escolha da população, e busca sempre pautar os seus mandatos com muito respeito e 

responsabilidade às autoridades, e assim foi com os prefeitos anteriores, como exemplo o senhor 

Antônio Dória que trouxe desenvolvimento para a população, e entre outras conquistas trouxe a 

instalação da Dakota, que fomenta a economia local, do município. E, por não haver outros edis 

para se manifestar no Grande Expediente, nem matérias para serem discutidas ou votadas na 

Ordem do Dia, deu-se início às Considerações Finais. Nas Considerações Finais, o senhor 

vereador Edson de Jesus Reis Santos falou que o SINDSERV tem dado respaldo aos trabalhos 

que esta Casa tem feito, reconhecendo o que os vereadores têm feito, diferente de outras 

instituições que, muitas vezes distorcem os fatos, para tentar denegrir a imagem desta casa. Ele 

destacou trecho da nota do sindicato dos servidores, que o vereador Pedro leu, e chamou a 

atenção, para parte do texto que trata do empenho do atual secretário de finanças em resolver os 

problemas, e ressaltou que o seu antecessor também era empenhado, e bastante preocupado, mas 

infelizmente não conseguiu pagar os servidores. O parlamentar lançou o questionamento: Se agora 

o dinheiro vai cair do céu, ou estavam guardando para pagar agora, apenas para deixar os 

servidores com raiva?  E, declarou o orador que, deseja que o município pague os servidores, mas 

não compreende como isso ocorrerá, pois segundo a própria administração, as contas municipais 

estão há mais de um ano, sufocadas e sem condições de pagar.  O edil declarou ainda, não ter 

ficado satisfeito com a nota, pois o SINDSERV não deve se conformar apenas com promessas, 

haja vista que, muitas outras já foram descumpridas, e os meses que estão por vir são os que 

menos se arrecadam no município. Ele destacou que, o Poder Legislativo elabora as leis, mas 

quem as fazem ser cumpridas é o Poder Judiciário, e acredita que apenas através da interferência 

do Judiciário, o Poder Executivo cumprirá o seu dever.  O edil comentou que, o SINTESE parece 

que deixou de existir no município, e há alguns anos por qualquer motivo se fazia greve, mas 

atualmente as pessoas estão de braços cruzados. E mais, o SINDSERV tem cumprido seu papel, 
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de cobrar o Executivo, está conversando com os servidores, mas está deixando a desejar no que diz 

respeito a entrar com mandado de segurança contra o município, e destacou que os servidores 

sindicalizados, que se sentem lesados deveriam pedir explicações da entidade.  Em seguida, o 

senhor Presidente falou sobre a desorganização do município, tanto que o quadro de Secretários 

está definido, haja vista que a Secretaria da Casa solicitou ofício ao Gabinete do Prefeito, 

solicitando esta informação e, até o momento não foi respondido. O edil lamentou ainda, que 

algumas leis que foram aprovadas nesta Casa, já exauriu o prazo, e não foram sancionadas pelo 

Prefeito, inclusive o PL 980/2019, de autoria do senhor vereador Pedro de Jesus. Ele destacou 

que, mesmo o Prefeito não sancionando, o Poder Legislativo cumprirá o seu dever de sancioná-la, 

para que os servidores tenham seus direitos garantidos.  Falou de varias leis que foram aprovadas, 

e também de sérios problemas, como a questão dos cemitérios locais, que até o momento não 

foram resolvidos. Reportou-se a seguir o orador, sobre a aprovação da atualização Lei do 

Beneficio Eventual, que é muito importante para ajudar provisoriamente, as pessoas carentes que 

estão em situação de vulnerabilidade, e a secretaria de assistência social está cumprido o seu 

papel. 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 de agosto 

de dois mil e 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, quinze de agosto de 2019.  
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