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

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

da leitura da Ata da Sessão anterior. Em seguida, houve a apresentação das seguintes proposições: 

Moção de Congratulação 036/2019 - Moção de Congratulação ao senhor Valbério Ribeiro de 

Jesus, aniversariante do dia 18 de novembro; Indicação 143/2019 - A Secretaria Municipal de 

Obras e Urbanismo, sugerindo o que segue: 1. Providências voltadas para a instalação de lixeiras 

em todas as praças públicas desta municipalidade; 2. Estabelecimento de parceria com comerciantes 

locais voltada para a instalação de placas de sinalização com o nome das ruas e logradouros 

públicos, ainda devidamente não identificados, ambas de autoria do senhor Presidente Alexandre 

Almeida Dias.  Em seguida, deu-se início ao Grande Expediente, no qual o senhor vereador José 

Alessandro Santana Farias falou sobre a transmissão de um vídeo do Prefeito Municipal, no qual 

aquele agente público se defende dizendo que não tem recursos, para pagar os servidores do 

município, falou também que a saúde funciona a todo vapor, mas é uma inverdade, pois sempre 

existe falta de médicos, afirmou o orador. Por outro lado, o edil agradeceu ao Prefeito, que está 

realizando a operação tapa buracos, com a parceria do Governo do Estado, e na oportunidade pediu 

que o Governador tomasse providências em relação ao conserto dos aparelhos de ar condicionado 

da Escola Estadual Sebastião da Fonseca, bem como a rede elétrica da escola estadual Professor 

João de Oliveira, que tem salas tão quentes, que os alunos não conseguem permanecer nelas. O edil 

afirmou que trará na próxima sessão a comprovação de que a matrícula escolar das escolas 

municipais diminuiu, e a gestão erroneamente atribui essa diminuição aos professores, e relembrou 

que esta não é uma função dos professores.  Ele afirmou que, os professores podem contribuir com 

uma parceria com os coordenadores e diretores, para aumentar o número de matrículas, mas eles 

não podem fazer nada, se não tiverem boas condições de estrutura, de transporte escolar e ainda dá 

merenda. E declarou que, muitas vezes os professores utilizam os seus próprios recursos para 

desenvolver os projetos nas escolas. E mais, referiu-se ao vídeo do Prefeito criticando os 

professores, e desafiou o chefe do executivo, a passar pelo menos uma semana na sala de aula, para 

perceber o que é o trabalho de um professor. O parlamentar relembrou que, a maioria dos 

professores votaram no atual prefeito, acreditando que este poderia ser melhor que o antecessor, 

mas a classe do magistério está sendo desvalorizada a cada momento. O edil afirmou que, o gestor 

falta com a verdade o tempo inteiro, porque se propõe a fazer as coisas, que não consegue cumprir. 

Por meio de aparte, a senhora vereadora Josefa Délia falou que fica indignada com a atitude do 

Prefeito, que não valoriza uma classe tão importante, como a dos Professores, que formam todas as 

profissões. Ela disse também que, algumas escolas estão implantando a segunda fase do nível 

fundamental, para não perder os alunos, mas infelizmente o Prefeito tenta denegrir a imagem dos 

professores, sem saber a realidade, e desafiou o Prefeito a colocar o filho dele na escola pública, 
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para ver a competência dos professores. A seguir o edil chamou a atenção, para o montante de 

recursos oriundos do ICMS, que o município recebe semanalmente, e não acredita que, alguns 

colegas vereadores tenham a coragem de dizer que o município não tem dinheiro. Por conseguinte, 

o senhor Presidente falou sobre as Indicações de sua autoria, solicitando a colocação de lixeiras nas 

praças da cidade, e defendeu que é uma medida simples, mas que vai trazer grandes benefícios para 

a população, que não jogará o lixo em locais inadequados, poluindo o meio ambiente e deixando a 

cidade suja. O parlamentar comentou que, sugere na sua Indicação a parceria público/privada, na 

qual os comerciantes locais e empresários fariam a instalação das lixeiras personalizadas, com a 

logomarca da empresa fazendo a propaganda das mesmas.  Ele falou que, já entregou Indicação a 

Presidente da Coopertalse, para a construção de pontos de ônibus em algumas localidades, e 

destacou que tem uma grande chance de ser atendida.  O edil concluiu com a leitura da Moção de 

Congratulação ao senhor Valbério, pela passagem do seu aniversário, e destacou que ele é natural 

da cidade de Lagarto, mas adotou o município como sua cidade, e contribui muito para o 

desenvolvimento do comércio local, e merece esta homenagem.  Em seguida, o senhor vereador 

Edson de Jesus Reis Santos falou que, existem vários projetos em pauta, tramitando nas 

Comissões, para que sejam posteriormente deliberados, ele lamentou que, apesar de ter dotação 

orçamentária, infelizmente o Prefeito não está horando com os pagamentos dos professores, haja 

vista que 50% da receita anual é destinada para a educação.  Ele refletiu sobre a questão do Projeto 

que deu entrada nesta Casa, para o reajuste salarial dos servidores e professores, mas o texto da Lei 

concede o reajuste retroagindo apenas para o mês de novembro, ele destacou que, existem leis no 

Supremo Tribunal Federal, que dizem que o reajuste tem que ser calculado com a data-base de 

janeiro, mas o Prefeito diz que não pode pagar, e afirmou que, corre-se o risco de no próximo ano, o 

chefe do executivo justificar que não pode dar o reajuste 2020, porque concedeu percentual 

recentemente. E mais, afirmou que o gestor criticava muito o seu antecessor, porque deixou dívidas 

para essa gestão pagar, mas ao que parece, ele vai fazer o mesmo, e não compreende como ele 

pagou tudo em dia em 2017, mas de lá para cá não tem honrado com seus compromissos, deixando 

inclusive, os salários dos servidores atrasar. O parlamentar disse que, o município está um caos, 

pois a gestão não sabe o que faz. Na ocasião, o edil falou que não ficou clara a questão do 

pagamento retroativo aos dez meses anteriores, e destacou que apresentará Emenda, para que o 

munícipio pague esse montante, independente de ser com as verbas do Fundeb ou não, e salientou 

que os servidores devem estar atentos a isto. Na oportunidade, ele parabenizou a Igreja Evangélica 

Assembleia de Deus pelos 109 anos de existência no Brasil, e destacou que os suecos Gunnar 

Vingren e Daniel Berg decidiram sair de seu país, com a missão de levar a palavra de Deus, e 

fundaram essa igreja. Ele afirmou que, se tornou protestante através da sua irmã, que frequentava a 

Assembleia de Deus e, na época foi verdadeiramente tocado por Jesus, e continua até hoje seguindo 

a fé protestante. O senhor vereador Edson falou sobre os erros que, o Partido dos Trabalhadores 

cometeu durante a sua gestão, mas não tem a hombridade de reconhecê-los, e em decorrência das 

inúmeras irregularidades cometidas, o país está na situação de crise em que se encontra, e refletiu 

sobre a realidade do município, e alertou as pessoas, para que nas próximas eleições busquem 

pessoas novas, que sejam comprometidas e responsáveis, para administrar o município. Na 

sequência, o senhor vereador Pedro de Jesus Santos fez um relato histórico sobre a luta dos 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Gunnar_Vingren
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gunnar_Vingren
https://pt.wikipedia.org/wiki/Daniel_Berg
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professores, para ter um plano de carreira digno, e que contemplasse o Piso Nacional do Magistério, 

ele destacou que houve muitas mudanças na lei, e os professores sentiram na carne, pois entre 

outros direitos, na época foi extinta a regência de classe, haja vista que no entendimento dos 

vereadores, o município não teria condições de pagá-la, pois ela era progressiva. No entanto, em 

2016 foi aprovada uma lei, que reestabelecia este direito no salário dos professores, com percentual 

de 5%, mas o atual Prefeito, apenas concedeu esse direito após ação movida na justiça, pagando aos 

professores a partir de janeiro de 2019, ficando acordado, que os valores retroativos aos anos de 

2017 e 2018 seriam pagos a partir de 2020. Na oportunidade, o edil falou que, a remissão dos 

valores retroativos de reajuste dos servidores municipais e do magistério, referentes aos meses 

compreendidos entre janeiro e outubro deste ano, foi decidida em assembleia, e ressaltou a 

importância dos membros do sindicato participarem das reuniões. Ele comentou ainda, que 

compreende a luta dos professores, e não discorda  da atuação dos membros do Sindicato dos 

Professores, que se manifestaram na frente da Prefeitura, por não concordar com a conduta da 

administração municipal, e pediu que o município seja transparente e demonstre as suas despesas, e 

pediu que o Prefeito debata sabiamente, e não coloque para a  sociedade informações 

desencontradas e fora de contexto, sobre o valor dos salários dos professores, que obtiveram ao 

longo da sua carreira, uma remuneração melhor, em decorrência de seu esforço e tempo de serviço. 

Ele disse ainda que, orientou ao Síntese que sejam convictos e fundamentados no que estão falando, 

para que as informações não sejam contraditórias no sentido negativo. Ele disse ainda, que o papel 

do vereador é legislar e fiscalizar, mas também pode e deve fazer assistencialismo, por uma questão 

de humanidade, haja vista que vivemos num município carente de políticas públicas eficientes. Ele 

comentou que, da mesma forma que acreditava na forma como Paulo Caduda gerenciava a 

Secretaria de Educação, também confia que o Secretário Mário fará um bom trabalho, à frente da 

pasta. Ele disse ainda, que a Comissão de Justiça Legislação e Redação apresentou os pareceres 

favoráveis, aos projetos de reajuste salarial dos servidores, e destacou que estão dentro da lei, e 

podem ser votados. E, por não haver outros oradores inscritos para se manifestarem no Grande 

Expediente, deu-se início a Ordem do Dia. Na Ordem do Dia, foi colocado em discussão: o Projeto 

de Decreto Legislativo nº 036/2019 - Concede Título de Cidadão Poçoverdense ao senhor Germiro 

Rodrigues dos Santos; Projeto de Decreto Legislativo nº 037/2019 - Concede Título de Cidadão 

Poçoverdense ao senhor Elizeu Chaves de Abreu; Projeto de Decreto Legislativo nº 038/2019 - 

Concede Título de Cidadão Poçoverdense ao senhor Dernival Oliveira e o Projeto de Decreto 

Legislativo nº 039/2019 - Concede Título de Cidadão Poçoverdense ao senhor João de Oliveira. 

Em seguida, o senhor Presidente justificou os Projetos de Decretos Legislativo de sua autoria, e 

pediu a colaboração dos colegas vereadores, que demonstraram seu apoio. Continuando, o senhor 

vereador José Raimundo justificou os Projetos de Decretos que apresentou e pediu a colaboração 

de todos os colegas. Após as discussões, os Projetos de Decreto Legislativo nº 036, 037, 038 e 

039/2019 foram colocados em votação, obtendo como resultado: APROVAÇÃO POR 

UNANIMIDADE EM ÚNICA VOTAÇÃO. Depois, foram colocados em votação os Projeto de Lei 

984/2019 - Institui no Município de Poço Verde, Estado de Sergipe, o Dia Municipal da 

Fibromialgia; Projeto de Lei 985/2019 - Dispõe sobre a obrigatoriedade de atendimento prioritário 

aos portadores de Fibromialgia e a inclusão do símbolo mundial da Fibromialgia nas placas ou 
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avisos de atendimento prioritário no município de Poço Verde e dá outras providências, obtendo 

como resultado: APROVAÇÃO POR UNANIMIDADE EM SEGUNDA VOTAÇÃO. Por 

conseguinte, foram colocados em discussão os Projeto de Lei 986/2019 - Concede reajuste do piso 

salarial dos Profissionais do Magistério Público do Município de Poço Verde/SE e dá outras 

providências e Projeto de Lei 987/2019 - Concede reajuste salarial dos Servidores Públicos do 

Município de Poço Verde/SE e dá outras providências. Durante as discussões, o senhor vereador 

Gilson do Rosário comentou que, é lamentável os salários dos professores estarem atrasados e 

serem divididos, e destacou que essa prática não é recente, e já ocorreu em gestões passadas. O edil 

comentou que, está disposto a votar nos projetos de reajuste, mas acha prudente discutir junto aos 

representantes dos Sindicatos, se eles estão de acordo com os percentuais estabelecidos nestas 

matérias, haja vista que, ouviu relatos de que nem todos concordam com o que está descrito. Ele 

relatou que depois de aprovadas as matérias serão Lei, e será mais difícil de serem alteradas. 

Depois, o senhor vereador Amaury Freire subscreveu a solicitação do senhor vereador Gilson e, 

destacou que é prudente os sindicatos apresentarem documentos informando que estão de acordo 

com estes projetos, para que depois não venham reclamar. Ainda nas discussões, o senhor vereador 

Pedro de Jesus comentou que, os Projetos foram encaminhados com as atas das reuniões dos 

sindicatos, portanto, subentende-se que estão de acordo com o que está descrito na matéria, no 

entanto, o edil sugeriu que fosse realizada a consulta dos representantes sindicais, antes que sejam 

realizadas as votações, e salientou a importância do debate nesta Casa. Em seguida, o senhor 

vereador Gilson comentou que, é necessário que os professores tirem todas as dúvidas dos 

vereadores em relação a este assunto, para depois não criticarem os edis. Por conseguinte, o senhor 

Presidente explicou que, as matérias encaminhadas ao Poder Legislativo seguem um rito 

regimental, e tem um prazo para tramitação, no entanto, se as Comissões derem os Pareceres 

Favoráveis, e a Presidência da Casa compreender que deve encaminhar para votação antes do prazo, 

a matéria pode ser votada. No entanto, é visível que não está havendo sintonia entre o Poder 

Executivo e Legislativo em relação a estas matérias, pois nenhum vereador seja da situação ou 

oposição foi informado, se os servidores estavam de acordo com estes projetos. O senhor 

Presidente destacou que, as discussões sobre esse assunto são salutares, e os vereadores foram 

muito felizes nas suas colocações. No entanto, ele pediu que a sugestão de emenda, seja repassada 

para o setor jurídico da Casa, para que possa ser analisada quanto a sua legalidade constitucional.  

Em seguida, o senhor vereador José Alessandro comentou que, o Prefeito desrespeita o Poder 

Legislativo a todo instante, e já afirmou que não pagará o reajuste retroativo a partir de janeiro, 

somente com base em novembro. Mas para ele, apresentar emendas atrasarão o trâmite da matéria, e 

os servidores não obterão esse direito neste mês.  Ele afirmou que, o Prefeito também desrespeita os 

servidores, e muitas vezes impõe a vontade dele, e relembrou que na legislatura passada, os projetos 

de reajuste eram encaminhados a esta Casa no início do ano. Continuando, o senhor vereador Edson 

de Jesus comentou que, aprovando esta lei da forma que está, abrirão brechas para os próximos 

Prefeitos agirem da mesma forma, e será a primeira vez em dez anos, que o reajuste não será 

retroativo a janeiro. Ele afirmou também que, os servidores podem e devem requerer seus direitos, e 

se já esperaram até agora, não será tão ruim esperar mais um pouco, e obterem o direito de receber 

os valores retroativos a partir de janeiro, e a Câmara tem que ser atuante, e se manifestar em relação 
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a este assunto. Continuando a senhora vereadora Josefa Délia pediu que o senhor Presidente 

franqueasse a palavra aos representantes dos servidores, para que eles dissessem o que eles querem 

que seja feito. A seguir, o senhor vereador Gilson comentou que, no seu entendimento, a Lei 

Federal que regulamenta o piso salarial dos professores concede o direito a partir de janeiro, e a lei 

municipal não pode ir de encontro a lei federal, portanto, se isso ocorrer, o Sindicato tem todo 

direito de buscar a justiça para derrubar a lei. Por conseguinte, o senhor Geraldo representante do 

sindicato dos professores comentou que, o Projeto de reajuste foi encaminhado, juntamente com a 

ata, com a decisão da assembleia de professores, em relação ao percentual de reajuste, e destacou 

que posteriormente, os professores recorrerão sobre o retroativo de janeiro em diante. Em seguida, 

foram apresentados os Pareceres Verbais das Comissões Permanentes, em relação ao Projeto de Lei 

986 e 987/2019. Depois, os supramencionados Projetos de Lei 986 e 987/2019 foram submetidos 

em votação, obtendo como resultado: APROVAÇÃO POR UNANIMIDADE EM PRIMEIRA 

VOTAÇÃO. E, por não haver outras matérias para serem discutidas ou votadas na Ordem do Dia, 

deu-se início às Considerações Finais. Nas Considerações Finais, o senhor Presidente comentou 

que, na próxima terça-feira dia 26 de novembro haverá a entrega dos Títulos de Cidadãos 

Poçoverdenses, bem como das Comendas da Ordem do Mérito da Santa Cruz e Professor João de 

Oliveira. Ele falou também sobre os Projetos que estão em pauta, e pediu que as Comissões 

agilizassem a elaboração dos pareceres, bem como os vereadores apresentassem as emendas, para 

que as votações ocorram em breve, e a pauta seja totalmente cumprida dentro do prazo regimental. 

Em seguida, o senhor vereador Pedro de Jesus destacou a importância das comemorações sobre o 

Dia da Consciência Negra, e comentou que o povo afro-brasileiro contribuiu fortemente, para a 

construção do Brasil e, esta data deve ser lembrada e comemorada. Ele falou ainda, que as 

discussões que ocorreram nesta sessão, são salutares e, reafirmam o compromisso dos vereadores 

com o povo poçoverdense. Ele comentou ainda, que estudando a Lei Orçamentária para o ano 2020, 

percebeu que o valor destinado para a educação é menor que em 2019, mesmo o valor total do 

orçamento sendo maior, os valores não convergem, e destacou que, é preciso analisar qual a lógica 

de cálculo desse orçamento.  Por fim, o edil falou que a Câmara de Vereadores tem que discutir o 

que é melhor para o povo sempre, pois são representantes da população. Depois, a senhora 

vereadora Josefa Délia parabenizou os representantes do Sindicatos dos servidores e dos 

professores, que mesmo com pouco tempo à frente da entidade conseguiram obter êxito na luta, 

pelos direitos. A edil chamou a atenção também sobre a Reforma da Previdência, que foi aprovada, 

e que infelizmente vai dificultar a vida de muita gente, inclusive quem está próximo a se aposentar, 

e orientou as pessoas a não deixarem de lutar pelos seus direitos. A parlamentar reafirmou seu 

compromisso com os poçoverdenses e, destacou que continuará aprovando projetos que beneficiem 

o povo. Por conseguinte, o senhor vereador Gilson do Rosário decidiu que não aprovará nenhum 

Título de Cidadão Poçoverdense até as próximas eleições, haja vista que, esta Casa tem sido muito 

criticada, pela quantidade de títulos e honrarias que tem apresentado. O edil respondeu a alguns 

comentários realizados, por munícipes através da rede social, e lamentou que, os gestores 

municipais atrasem os salários dos servidores, e espera que o próximo gestor não aja dessa forma, 

mas alertou que, a responsabilidade que recai sobre os cidadãos é muito grande na hora do voto, 

pois poucos segundos decidem como será o futuro de uma cidade, estado ou país, por isso a 
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importância de escolher com cautela seus representantes. Em seguida, o senhor vereador José 

Alessandro falou sobre a situação dos funcionários contratados para fazer a limpeza do CECAF, e 

destacou que é vergonhoso e desumano, para o Poder Executivo estar atrasado em quatro meses o 

salário dessas pessoas, que tanto trabalham para manter limpo, o local onde a feira é realizada 

semanalmente. Ele disse ainda, que o primeiro ano da gestão foi um conto de fadas, mas o ano 

seguinte e os dez primeiros meses deste ano estão sendo uma tragédia. Ele chamou a atenção, para a 

mensagem que ele colocou nas redes sociais, dizendo que estavam pagando o 13º salário, mas o edil 

comentou que, essa informação não procede, pois desde março, o Poder Executivo não está 

pagando o 13º, e ele indagou como o Prefeito pretende pagar no fim deste mês, a metade da folha de 

outubro, o 13º salario, as férias proporcionais, e ainda a folha de novembro, com reajuste? Ele 

afirmou que a gestão municipal não tem planejamento e organização, e sugeriu que, o Prefeito 

convidasse a senhora Antônia, para ajudar a fazer o planejamento da Secretaria Municipal de 

Educação. Ele refletiu que, o município precisa ser reordenado, e o secretário Mário vai ter muito 

trabalho para conseguir reorganizar o que o Prefeito fez no primeiro ano de mandato. E, por não 

haver outros edis para se manifestarem nas Considerações Finais, o senhor Presidente declarou por 

encerrada a Sessão, ficando todos convocados para no dia vinte e um de novembro 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, dezenove de novembro de 2019.  

 

 

 

Alexandre Almeida Dias/PSDC 

Presidente 

 

 

José Raimundo de Jesus Souza/PSB 

Vice-Presidente 

 

 

Edson de Jesus Reis Santos/ PSB 

Primeiro Secretário 

 

 

José Alessandro Santana Farias/PC do B 

Segundo Secretário 

 

 

Amaury Batista Freire/PSC 

Vereador 

 

 

Damares Vieira Cavalcanti/PMN 

Vereadora 

 

 

 

Emílio de Jesus Souza/PSDB 

Vereador 

 

 

Gileno Santana Alves/PMN 

Vereador 

 

 

Gilson Santos do Rosário/PMN 

Vereador 

 

 

Josefa Délia Félix dos Reis/PSDB 

Vereadora 

 

 

Pedro de Jesus Santos/PDT 

Vereador 


