
 

 

NOTA OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO 

BENTO-PB 

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de São Bento vem através desta nota de 

esclarecimento repor a verdade contra, ataques sofridos nessa semana, 

divulgados em rede sociais pelo Prefeito Constitucional da cidade de São Bento, 

Jarques Lúcio da Silva II, além de cobrar sites de internet e Blogs, esses que 

divulgaram informações desvirtuadas, pelas quais esperamos a publicação 

desse texto transparente.  

1 – O prefeito acusou a Câmara de não aprovar o PROJETO DE LEI enviado por 

ele, que impõe o 14º e 15º salário aos professores da rede municipal de ensino 

de São Bento. Isso NÃO É VERDADE!!! O texto está tramitando na Casa, e na 

próxima semana haverá na terça-feira, dia 21 de maio às 14 horas na nossa 

sede uma audiência pública aprovada de forma unânime, que convocou o 

PREFEITO, O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL e também terá a 

presença de professores e de pessoas da comunidade para detalhar como é a 

proposta da prefeitura sobre educação. Ou seja, o Legislativo está fazendo o seu 

papel, que é fiscalizar e não aprovar a toque de caixa qualquer ideia que surja 

na cabeça de quem quer que seja, inclusive o GESTOR.  

2 – Sobre esse PROJETO, que segundo a PREFEITURA traz 14º e 15º salário 

aos professores, os próprios procuraram quase todos os vereadores e não 

querem a aprovação desse projeto, que não foi discutido com a categoria antes 

de ser idealizado, e o professores também em declarações confirmadas 

publicamente por eles, e pelo sindicato da categoria, prefeririam um aumento 

salarial PARA TODOS, melhor dos que os quatro por cento repassados pelo 

PREFEITO. Seria mais democrático, já que toda a classe receberia um valor 

justo, e não dependeria de um julgamento de um possível prêmio no fim do ano, 

não se sabe por quem, como é colocado no PROJETO DE LEI.  



3 – Sobre a audiência pública, aqui exigimos a presença do prefeito nela, 

repetindo, será dia 21 de maio, às 14 horas na sede da Câmara Municipal. 

Sabemos que o gestor não mora na cidade, nos visita apenas uma vez por 

semana em média, mas que nessa seja justamente nesse dia, já que é um 

projeto seu, e de total interesse, o qual será discutido.  

4 – Em notícias divulgadas em sites e blogs de internet como SÃO BENTO EM 

FOCO e EXPRESSO PB pela qual não aparece o jornalista responsável pelo 

texto que refere a notícia começando com “CEM DIAS DE SONO”, onde cita a 

Câmara Municipal de São Bento, esperamos que os mesmos divulguem esta 

nota, sob assumirem o risco de serem responsabilizados juridicamente por 

difamarem, caluniarem e denegrirem a honra de representantes do povo de São 

Bento. O que na verdade não falta em nossa casa é celeridade. Sobre a 

possibilidade de demora em analisar o aumento salarial anual e obrigatório dos 

professores, a Câmara de São Bento não votou o projeto antes, por unicamente 

um MOTIVO, PEDIDO DOS PROFESSORES, que tentaram reunião com o 

prefeito, sem sucesso, que tentaram convencê-lo de um melhor aumento 

salarial, sem sucesso, que buscaram nos argumentos demonstrar que tem 

merecimento e necessidade de uma melhor remuneração, sem sucesso. Por 

isso, o PROJETO FOI APROVADO com 4,17 % no dia 15 de maio de 2019.  

5 – Por fim, pedimos ao prefeito de São Bento, Jarques Lúcio da Silva II, que ele 

busque trabalhar mais por nossa cidade, sabemos que ele apesar de não morar 

aqui, mas está no cargo até 31 de dezembro de 2020, e tem a obrigação de 

trabalhar pela melhoria da vida do povo, todos os vereadores e não somente os 

de sua base estão à disposição do diálogo, da união e do serviço em prol de uma 

São Bento cada vez melhor, apesar da falta de remédio me farmácia básica, da 

falta de médicos especialistas, da falta de médico em PSFs, da buraqueira nas 

nossas ruas, do lamaçal em frente às creches municipais, do lixo tomando de 

conta dos bairros periféricos, da obra paralisada na Escola Maria Dulce, das 

luzes queimadas no estádio municipal, da fila de mais de 500 pessoas para fazer 

endoscopia e etc. Ou seja, não nos falta trabalho, e é pra isso que a Câmara 

Municipal e todos os seus vereadores estão disponíveis, e não de guerra, não 

de mídia mirabolante, e não de usar soldados de internet para atacar os outros. 

Ao povo de São Bento sempre o nosso compromisso pelo bem e por muito 

trabalho.  

ATENCIOSAMENTE – MESA DIRETORA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE SÃO BENTO 

 


