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

um 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), 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: Emenda 

Modificativa 004/2019 - Dá nova redação ao art. 3º do 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.  (Art. 3º -Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos 

a 02 de janeiro de 2019);  Emenda Modificativa 005/2019 - Dá nova redação ao art. 3º do projeto 

de lei 987/2019 – concede reajuste salarial dos servidores públicos do município de Poço Verde/SE 

e dá outras providências (art. 3º -  Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo 

seus efeitos a 02 de janeiro de 2019), ambas de autoria do senhor vereador Edson de Jesus Reis 

Santos; Moção de Congratulação 037/2019 - Congratulações as servidoras públicas Adenilza 

Santos Nascimento e Patrícia de Oliveira pelo compromisso e dedicação no desenvolvimento de 

suas atividades laborais na Biblioteca Pública Municipal, de autoria do senhor Presidente 

Alexandre Almeida Dias; Moção de Congratulação 038/2019 - Congratulações a todos que fazem 

a Igreja Assembleia de Deus, pelos 109 (cento e nove) anos de atuação no país, de autoria do senhor 

vereador Edson de Jesus Reis Santos. Em seguida, deu-se início ao Grande Expediente, no qual o 

senhor Presidente comunicou que o senhor Jackson Ribeiro dos Santos Presidente do Sindicato dos 

Servidores Municipais de Poço Verde – Sindserv, esta tarde protocolou ofício, para se inscrever na 

Tribuna Livre, para falar sobre o Projeto de Lei que reajusta o salário dos servidores municipais, 

mas como a pauta já havia sido fechada e o assunto é de extrema urgência, abriu-se a exceção de 

disponibilizar o espaço na Tribuna Livre.  Continuando, o senhor Jackson Ribeiro dos Santos falou 

sobre a luta do Sindicato, na busca do reajuste salarial dos servidores municipais, com a solicitação 

de diversas audiências e reuniões com o Prefeito, para negociação de percentual, até que se 

chegasse ao Projeto que foi apresentado nesta Casa. Ele afirmou que, estranhou a atitude do 

vereador Edson, que decidiu propor uma emenda, para que os servidores possam receber os valores 

retroativos aos meses de janeiro até outubro, e teme que esta atitude venha impactar negativamente 

e que o projeto não seja aprovado, e as negociações que foram feitas ao longo do ano se percam. Ele 

disse ainda, que ninguém pode alterar o que foi decidido por uma assembleia, mas aquele servidor 

que se sentir lesado, pode individualmente, entrar com ação na justiça para reaver seus direitos. Por 

conseguinte, a senhora vereadora Josefa Délia comentou que, fez uma consulta aos servidores, que 

estavam nesta Casa antes de aprovar em primeira votação os Projetos em questão, e disse ainda, que 

no seu entendimento, vereador não pode apresentar Projetos de Lei que onerem o município. O 

orador comentou que, o Sindserv não deixou de lutar em busca dos direitos dos servidores, e 

descreveu cada ação, que a entidade tomou até chegar à proposta descrita no Projeto de Lei em 

questão.  Ele disse que, não compreende qual foi a intenção do senhor vereador Edson de propor 
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uma Emenda modificando o Projeto de Lei 986/2019, e os servidores estão apreensivos temendo 

não receberem o reajuste este mês.  Ele disse ainda, que qualquer alteração em Projeto de Lei que 

interesse aos servidores, e não seja oriunda da assembleia é repudiável, e quanto mais demorar a 

deliberação dos Projetos em voga, mais complexo será para os servidores e, concluiu pedindo a 

colaboração dos vereadores para a aprovação da matéria. Ainda no Grande Expediente, o senhor 

vereador Edson de Jesus comentou com estranheza a atitude do senhor Jackson e, que pela sua fala, 

não quer receber os valores referentes ao reajuste retroativo aos meses entre janeiro e outubro. Ele 

disse também que, o próprio Jackson afirmou que não conhece o conteúdo da Emenda, portanto não 

pode nem debater sobre o assunto, já que o desconhece. O edil disse ainda, que para ele, o Sindicato 

está atendendo mais aos interesses do Poder Executivo, que os dos servidores, pois nunca foram até 

o Ministério Público, para garantir os direitos de seus membros. Ele afirmou também que, respeita a 

vereadora Josefa Délia, mas não concorda com as colocações dela em relação a sua Emenda. O 

Projeto em questão não deixará de ser votado, e não atrasará o trâmite legal, bem como as emendas 

ainda obterão  o parecer das Comissões. Por conseguinte, o senhor João da Fonseca Santana 

agradeceu ao senhor Presidente  da Casa, pela concessão deste espaço, e esclareceu que houve um 

equívoco sobre a questão das Emendas apresentadas aos Projetos de reajuste, apenas porque um 

servidor não concordou com o que a assembleia aprovou. Ele afirmou ainda, que de acordo com o 

Regimento Interno, além das emendas serem inconstitucionais, haja vista que geram despesas para 

o município, elas também  atrapalham o andamento dos Projetos, bem como atropelam o que foi 

negociado e deliberado pela categoria em assembleia, juntamente com o Prefeito. Ele sugeriu que, 

se os vereadores querem ajudar os servidores, que participassem das  discussões nas assembleias 

para o reajuste do  próximo ano, que já foi protocolado na Prefeitura Municipal. Ele disse ainda, que 

a intenção do senhor vereador Edson foi lisonjeira, mas a Mesa Diretora não poderia  ter deixado 

passar, pois não cabe para este momento. Em seguida, o senhor Presidente falou sobre os 

questionamentos do senhor João Fonseca em relação à condução da Casa, e  esclareceu que não 

houve  falhas, pois a liberação do espaço na  Tribuna Livre depende  da liberação da Presidência, 

bem como  a Casa não tem a obrigação de encaminhar emendas para qualquer sindicato, e se 

alguma entidade tiver interesse deve vir à Casa Legislativa e solicitá-la.  Ele disse ainda, que 

a  liberação do espaço na Tribuna Livre, para as pessoas falarem poderá ser feita ao Presidente a 

qualquer tempo, se ele entender que, o assunto é de interesse público, pois é uma prerrogativa 

inerente ao cargo. Ele disse ainda, que cada vereador tem a legitimidade de estar nesta Casa, e não 

cabe ao senhor João Fonseca decidir quanto à  constitucionalidade de uma Emenda, qualquer que 

seja, e para esta finalidade existe a assessoria jurídica, e as  Comissões, que analisarão o que será 

feito com as emendas, que foram apresentadas nesta noite.  Ele disse ainda, que o Poder Legislativo 

é a Casa do povo e, um dos pilares do município, e  tem que ser respeitado e levado a sério, como 

os demais poderes são. Depois, o senhor vereador Gilson Santos do Rosário falou sobre a história 

do município de Poço Verde, em alusão ao aniversário da cidade comemorado no dia 25 de 

novembro. Ele falou sobre a fundação desde os primórdios até os dias atuais, bem como também 

aludiu a sua localização geográfica, a formação política com a instalação da primeira Prefeitura e 

também da primeira legislatura, com destaque para os primeiros vereadores do município. 

Continuando, o senhor vereador Gilson falou sobre a atitude do Presidente da Casa, ao falar que a 
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Tribuna Livre depende de autorização do Presidente, e destacou que existe lei que regulamenta esse 

instrumento e, não depende da liberação da Presidência. Ele comentou ainda que, a pauta é 

publicada ao meio dia, no dia da Sessão e, qualquer pessoa pode se inscrever na Tribuna Livre, 

desde que chegue dentro do prazo. Ele afirmou ainda, que o Presidente abre diversos precedentes 

ao permitir que seja quebrado protocolo, autorizando as pessoas a falarem, como também ao 

suspender o áudio dos vereadores, quando ultrapassam o tempo estabelecido para se manifestar, 

abrindo brechas para questionamentos e discussões, e pediu que este tipo de atitude não seja 

repetida, pois constrange o Poder Legislativo. O parlamentar comentou que, os vereadores criam e 

votam leis, mas estas devem estar de acordo com a Constituição, para ser válida, caso contrário não 

tem qualquer legalidade. Ele comentou que, teme que a Casa Legislativa seja desmoralizada 

perante à sociedade, ao aprovar leis que sejam inconstitucionais, e compreende que os Projetos de 

Lei em discussão estão de acordo com a CF, ao contrário das emendas apresentadas. Por 

conseguinte, o senhor vereador Pedro de Jesus Santos falou sobre a comemoração da Emancipação 

Política de Poço Verde, relatou a história do município, e afirmou que, a cidade é gloriosa, pois 

avançou muito, através da colaboração das pessoas que são oriundas do município, bem como com 

aquelas que vieram de outras cidades, e que se estabeleceram e constituíram família em Poço 

Verde. Ele falou sobre a economia e agricultura do município, das pessoas que trabalham e lutam 

para que a cidade cresça cada vez mais. O edil falou que as emendas que, estão em discussão, não 

atrapalharão o andamento dos Projetos, e destacou que a intenção do senhor vereador Edson foi 

ajudar os servidores, pois analisando no orçamento, observou que existe recursos para conceder o 

reajuste, com retroativo a janeiro. Ele afirmou também que, os representantes do Sindicato foram 

claros, no que diz respeito ao aval que os servidores deram, para negociar o percentual de reajuste 

com a Administração Municipal, e destacou que, os servidores compreenderam que deveriam 

aceitar a proposta do governo, porque em breve haverão as negociações para a atualização do Piso 

Salarial, bem como da data base para 2020, e ressaltou que buscarão alternativas legais, para reaver 

os valores retroativos a janeiro de 2019. O parlamentar declarou não acreditar que, os vereadores de 

oposição estando presentes nas negociações entre o Poder Executivo e Sindicatos poderão fazer 

alguma diferença positiva, mas se fizer, ele estará presente em todas as audiências, para que os 

servidores tenham seus direitos garantidos. Ele comentou que, os edis devem estar atentos a todas 

as discussões, como também filtrar o que é verdade ou boato, antes de trazer para esta Casa, ou 

divulgar nas redes sociais, pois estamos vivenciando um período de muita fake news e polarização 

política, e é necessário saber separar o joio do trigo, compreendendo que não se pode visualizar as 

coisas, por apenas dois lados, mas por um aspecto geral. Ele falou ainda, sobre as mudanças no 

recesso parlamentar, que estão ocorrendo no Legislativo Nacional e Estadual, e destacou que 

apresentará uma lei, alterando o recesso da Câmara de Vereadores, atendendo a um anseio popular, 

que vem crescendo a cada dia, apesar de entender que o recesso não atrapalha a população, pois os 

vereadores são os políticos que estão mais próximos das pessoas e, que realizam um trabalho mais 

constante, além disso, ressaltou que todos os atos do Poder Executivo passam por esta Casa. Em 

seguida, o senhor Presidente afirmou que, apesar das críticas da população, de que os vereadores 

não fazem nada, ressaltou que muitas benfeitorias que são trazidas para o município passam por esta 

Casa, a exemplo da instalação da Dakota, que gera centenas de empregos, e parabenizou o senhor 
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vereador Pedro, por apresentar diversos Projetos de Lei interessantes, como exemplo a extinção de 

votação secreta de diversos projetos, e agora esta proposição de diminuir o recesso. Ainda no 

Grande Expediente, o senhor vereador José Alessandro Santana Farias parabenizou os 

aniversariantes do dia e parabenizou o município, pela sua emancipação, que será comemorada no 

dia 25 de novembro, e destacou que sente muito orgulho de ser poçoverdense, e de estar 

representando o município como vereador. Ele leu uma poesia do professor Hermano Alves em 

homenagem ao município. O edil aludiu à entrevista que o Prefeito recentemente concedeu num 

programa de rádio, e colocou várias hashtags aludindo a gestão, mas o vereador falou que, as frases 

do Prefeito estão equivocadas, pois nada do que ele escreveu é verdade. O edil afirmou que, os 

serviços públicos do município não estão funcionando, e infelizmente alguns colegas da situação, 

dizem que, a oposição torce para que piorem cada vez mais, para que eles cresçam na política, mas 

o senhor vereador José Alessandro afirmou que, o povo tem o poder de colocar e retirar o Prefeito, 

e os vereadores devem trabalhar pelo povo e para o povo e não para si próprio. O edil comentou 

que, os sindicatos das categorias de servidores existem para negociar o que é melhor para a classe, e 

mesmo estando em cargos de confiança na direção de escolas, sempre participou das assembleias. 

Ele disse ainda, que ama o que faz, e utiliza até mesmo os seus próprios recursos para desenvolver a 

educação. Por meio de aparte, o senhor Presidente relembrou que, o senhor vereador José 

Alessandro foi perseguido pelo Prefeito no início da gestão. Continuando José Alessandro afirmou 

que a educação está sobrevivendo com o mínimo de recursos e de infraestrutura, pois falta tudo, até 

mesmo transporte, merenda de qualidade, entre outros problemas.  Por fim ele concluiu dizendo 

que, está muito triste com a notícia de que o município vai fazer festa para comemorar a 

emancipação política, gastando o dinheiro público, mas não está pagando o salário dos servidores 

em dia, bem como os serviços públicos estão precários.  A seguir, o senhor vereador Edson de 

Jesus Reis Santos falou que, os vereadores estão trabalhando e tentando resolver os problemas da 

população, e fica satisfeito com os debates que são trazidos para esta Casa, infelizmente algumas 

pessoas aproveitam-se do espaço, para fazer política.  O edil comentou que, não teve a intenção de 

apresentar as emendas para atrapalhar o que foi acordado com a assembleia, e pediu que quando a 

categoria se reunir, para definir estas questões, que encaminhem através de ofício convidando os 

vereadores, para que possam participar das assembleias com antecedência. Ele disse que, nenhum 

vereador quer atrapalhar os servidores, e de forma alguma as emendas atrapalharão o andamento 

das matérias. O edil disse ainda que, muitas vezes as pessoas criticam a atuação dos vereadores, 

sem ter conhecimento de causa, e desafiou os críticos a buscar no portal da Câmara o que, ele está 

realizando pelo povo. Ele afirmou que está nesta Casa, porque foi eleito legitimamente pelo povo, 

gosta de política, e seu propósito é ajudar a desenvolver o município, mas no dia que o povo 

entender que não está sendo útil, ele sairá desta Casa, mas tem diversas atividades em sua vida.  O 

edil disse ainda, que os vereadores não lutam apenas pelo reajuste de salário, mas pela melhoria das 

escolas, distribuição de EPI'S, pelo transporte de qualidade, entre outras coisas.  Por meio de aparte, 

o senhor Presidente relembrou que, uma das mais marcantes proposições do senhor vereador 

Edson, foi a reimplantação do Telemedicina, que faz muita diferença no atendimento dos pacientes. 

Continuando, o senhor vereador Edson afirmou que, ao seu ver os Projetos de Lei 986 e 987/2019 

abrem precedentes, para os gestores não pagarem o reajuste salarial retroativo a janeiro. Ele disse 
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ainda, que a assembleia é soberana, mas o Poder Legislativo também, e os vereadores tem o direito 

de colocar a Emenda que bem entender, isso não quer dizer que ela será acatada, pois todas as 

matérias dependem da aprovação do colegiado.  Ele disse ainda que, os servidores estão abrindo 

mão de seus direitos, e destacou que, o município tem dotação orçamentária, para conceder o 

reajuste, e o Poder Executivo está criando uma lei que não existe, retroagindo para novembro, algo 

que deve ser de janeiro. O parlamentar afirmou que, tem pessoas distorcendo o que ele disse, 

fazendo terrorismo para os servidores e denegrindo a imagem do Poder Legislativo, mas não 

deixará isso acontecer. 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 votação, o Projeto 

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

Fibromialgia; e o 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 avisos de atendimento prioritário no município de Poço Verde e dá outras providências, 

obtendo como resultado: APROVAÇÃO POR UNANIMIDADE EM TERCEIRA VOTAÇÃO E 

REDAÇÃO FINAL. E, por não haver edis para se manifestar nas Considerações Finais, o senhor 

Presidente declarou por encerrada a Sessão, ficando todos convocados para naquela noite de vinte 

um de novembro de dois mil e dezenove realizarem a próxima Sessão Extraordinária, às vinte 

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, vinte e um de novembro de 2019.  
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