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O ano legislativo na Câmara Munici-
pal de Delmiro Gouveia foi bastante pro-
dutivo, onde os parlamentares trabalha-
ram pelo bem da coletividade. Foram 
aprovadas diversas proposições em bene-
fício da população delmirense e realiza-
das audiências públicas que abordaram di-
versos temas de interesse popular. A Casa 
recebeu representantes de entidades que 
lutaram pelos seus direitos e tiveram nos 
parlamentares o apoio necessário. “Por 
meio das audiências públicas podemos ou-
vir a população e assim construir proposi-
ções que estejam de acordo com o que a 
nossa gente deseja. Assim seremos o fiel 
representante do povo que nos elegeu”, 
ressalta o presidente Ezequiel de Carva-
lho Costa (PSB).

Audiência Pública 
sobre privatização da Chesf

Aprovado PCCS da 
Guarda Municipal 

Parlamentares participam 
de Governo Presente

03 0302

Câmara discute assuntos de interesse popular e encerra 2017 
com aprovação de diversos projetos em benefício da comunidade 

Três médicos queridos pela 
comunidade recebem Título 
de Cidadão Delmirense
A manhã do dia 26 de maio foi marcada por uma grande 

emoção na Câmara de Vereadores, quando foi realizada a ses-
são solene de entrega de Título de Cidadão Delmirense aos mé-
dicos Carlos Alexandre Batista Hora, Ney Fabrício Benigno Si-
mões e Sérgio de Moraes Carneiro. Os profissionais, que são que-
ridos por toda a comunidade e tiveram seus títulos aprovados 
por unanimidade, fizeram lotar a Casa Legislativa de convida-
dos e pacientes que fizeram questão de estarem presentes.

Aprovada doação de terreno para associação de autistas Guerreiros de Luz 

A sessão do dia 14 de setembro foi de 
grande emoção para a Associação Guerre-
iros de Luz, voltada para pessoas com 

transtorno autista. Na reu-
nião os vereadores aprova-
ram, por unanimidade, a doa-
ção de terreno pelo Executivo 
para a entidade construir um 
local adequado para o acom-
panhamento psicopedagógico 
e médico deste grupo. Repre-
sentantes da associação esti-
veram presentes na reunião e 

agradeceram aos parlamentares. O presi-
dente da entidade, Luciano Bezerra Silva, 
se dirigiu à tribuna e agradeceu a aprova-

ção, explicando que é um passo muito im-
portante no que diz respeito aos cuidados 
com os pacientes. "Esse é o primeiro passo 
da caminhada que estamos trilhando, mas 
é de muita importância para o atendi-
mento não só do autismo, mas de outros 
distúrbios. Agradeço a todos os vereado-
res, e vamos dar continuidade a essa luta 
para a construção", falou. "Estaremos jun-
tos para solicitar ao prefeito a construção 
desse centro o mais breve possível", disse 
Kel. A Associação Guerreiros de Luz possui 
atualmente 34 associados.
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É com muita alegria que assumo mais 
uma vez uma cadeira na Câmara de 
Vereadores, porque poder voltar a 
representar o povo delmirense é realmen-
te um presente para mim. Dessa vez 
assumo a presidência dessa Casa para 
honrar o compromisso de poder lutar por 
projetos que possam realmente fazer a 
diferença para a população. Estarei 
sempre buscando soluções para os 
problemas enfrentados no nosso 
município para que o povo possa ter 
projetos e ações que visem melhorar 
efetivamente a qualidade de vida e, 
especialmente, os serviços oferta-
dos. Nesse ano em que estamos à 
frente do Poder Legislativo procura-

Representantes da Guarda Municipal 
de Delmiro Gouveia que estiveram na 
Câmara de Vereadores na manhã do dia 11 
de maio comemoraram a aprovação do 
Plano de Cargos, Carreiras e Salários 
(PCCS) da categoria pelos parlamentares. 
O Projeto de Lei do Executivo foi apreciado 
em regime de urgência urgentíssima, 
sendo aprovado em primeira e segunda 
votação. Além de instituir o plano, o 
documento atual revoga a Lei nº 1.169 de 

Os parlamentares aprovaram o 
Projeto de Lei do Executivo que prevê 
ajuste salarial para os servidores da 
Educação. A reunião contou com a 
presença de representantes do Sinteal 
Alto Sertão, que acompanharam a 
votação. Estiveram presentes o presiden-
te Ezequiel de Carvalho Costa (Kel) e os 
vereadores Marcos Costa, Francisco de 
Assis (Kinho), Raimundo Valter (Casagran-
de), Enoque Batista, Geraldo Xavier, 
Fabíola Marques, Carlos Roberto Cacau 
Correia da Silva e Daniel Marques.

Aprovado Plano de Cargos, Carreira e Salários (PCCS) da Guarda Municipal 

Ajuste salarial para os 
profissionais da educação 
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Expediente

Palavra do Presidente 
Ezequiel de Carvalho Costa (Kel)

mos discutir com a comunidade os mais 
diversos temas por meio de audiências 
públicas, porque acreditamos que a 
participação popular ainda é a grande 
aliada da transformação da sociedade. A 
busca do diálogo com o Executivo nos 
possibilita fazer o nosso papel fiscalizador 
da forma mais ampla, como também de 
cobrar que as proposições aqui apresenta-
das possam ser cumpridas, levando 
adiante o que a população deseja e 
espera. Que possamos, a cada dia, 
estreitar os laços com a comunidade e que 
possamos efetivamente cumprir o nosso 
papel de representantes do povo, e, 
acima de tudo, de batalhadores por dias 
melhores no nosso município. 

24 de novembro de 2016, que teria sido 
enviado à Casa Legislativa pela administra-
ção municipal anterior. A aprovação causou 
grande euforia aos guardas presentes, que 
agradeceram aos parlamentares. O 
presidente do Sindicato dos Guardas Civis 
Municipais de Alagoas, Carlos Pisca, 
utilizou a tribuna para agradecer aos 
vereadores a aprovação do Projeto de Lei.  
Ele dedicou a conquista ao colega de farda, 
Carlos Lacerda, o Carlão, que faleceu.

Natural do Distrito de Barragem Leste, 
filho de Cícero Correia da Silva e Maria 
Emília da Silva, o vereador por Delmiro 
Gouveia, Carlos Roberto Cacau Correia da 
Silva, apresentou diversas proposições 
visando a melhoraria da qualidade de vida 
dos delmirenses. Dentre estas, o parlamen-
tar solicitou a criação de emergência 24 

Cacau solicita emergência 24 horas na 
maternidade Rosália Campos de Souza

horas na maternidade Rosália Campos, a 
Construção de uma biblioteca pública no 
distrito Barragem Leste, a criação de um 
Núcleo Administrativo (Subprefeitura) no 
Distrito Barragem Leste, a instalação de 
uma infraestrutura pública de internet de 
alta velocidade nos Povoados e distritos de 
Delmiro Gouveia e a construção de uma 
Escola de Nível Médio no distrito Barragem 
Leste.  Em se tratando da Emergência 24 
na Maternidade Rosália Campos de Souza, 
Cacau comentou: “Muitas vezes a popula-
ção precisa de um atendimento fora do 
horário de funcionamento do posto de 
saúde, na madrugada por exemplo, mas 
têm que se deslocar para outros locais, 
causando transtornos. Dessa forma 
solicitamos a criação de emergência 24 
horas para a maternidade Rosália 
Campos”. (Texto Assessoria)
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Durante todo o dia 24 de novembro os 
vereadores participaram das atividades 
do Governo Presente realizado no 
município. O presidente da Casa, Ezequiel 

Vereadores participam das atividades do Governo Presente
Carvalho Costa (Kel), acompanhou o 
governador Renan Filho juntamente com 
os parlamentares Fabíola Marques, 
Francisco de Assis Pereira (Kinho), George 
Lisboa Júnior, Carlos Roberto Cacau 
Correia da Silva, Enoque Batista, Geraldo 
Xavier, Marcos Costa e Raimundo Valter 
Benício (Casagrande).Ainda estiveram 
presentes ao evento o senador Renan 
Calheiros, secretários de Estado, o 
prefeito de Delmiro Eraldo Cordeiro e o 
vice Gabriel Varjão, os deputados Inácio 
Loiola e Ronaldo Medeiros, entre outras 
autoridades, que junto com os vereadores 
assistiram aos benefícios que foram 
entregues aos sertanejos, em especial o 

início das obras do Hospital Regional do 
Alto Sertão, que custará cerca de R$ 35 
milhões. Outro avanço para o município 
foi o convênio entre a Prefeitura e o 
Estado para a construção do Matadouro 
Regional de Delmiro Gouveia, orçado em 
R$ 4 milhões.Para o presidente Kel, as 
ações trazem melhorias significativas para 
a população. "Ver esse Governo Presente 
sendo realizado no município é uma 
grande alegria, porque entregou para os 
sertanejos obras e ações que vão mudar a 
vida de todos. Foram atividades e 
equipamentos em várias áreas que vão 
contribuir para a melhoria da qualidade 
de vida de todos desta região", falou.

Na noite do dia 25 de outubro, o presiden-
te da Câmara de Vereadores Ezequiel de 
Carvalho Costa (Kel) e os parlamentares 
Fabíola Marques, Raimundo Valter 
(Casagrande), Enoque Batista e Daniel 
Marques estiveram presentes durante a 
audiência pública, proposta pelo 
Ministério Público do Estado de Alagoas 
(MPE/AL). A reunião, que teve como tema 
segurança pública, apresentou como foco 
principal a criação de Conselhos 
Municipais de Segurança Pública nos oito 
municípios do alto Sertão. A ideia foi 
defendida pelo procurador-geral de 
Justiça, Alfredo Gaspar de Mendonça 
Neto, e pelo diretor do Centro de Apoio 
Operacional às Promotorias de Justiça 
(CAOP), José Antônio Malta Marques, que 
também contaram com apoio dos 
promotores de justiça da região. Ao final 
das discussões, um termo de compromis-
so foi assinado pelos prefeitos e vereado-
res para que o processo de implantação 
seja iniciado.

A melhoria dos serviços para emissão da 
carteira de habilitação foi o reflexo da 
Audiência Pública realizada pela Câmara 
de Vereadores de Delmiro Gouveia. O 
evento, que aconteceu em parceria com 
o Sindicato dos Centros de Formação de 
Condutores de Alagoas (SINDCFC AL), 
reuniu vereadores, representantes de 
entidades, secretários municipais, 
comunidade e lideranças políticas de 
Delmiro, Piranhas, Água Branca, Inhapi e 
a direção do Detran Alagoas, que se 
comprometeu no cumprimento de 
diversas reivindicações levantadas 
durante a reunião. Durante a sua fala, Kel 
ressaltou as principais dificuldades 
enfrentadas pela comunidade para 
retirar a documento de habilitação, 
especialmente a realização da prova 
prática em outra cidade e o grande 
espaço de tempo para que se tenha a 
banca examinadora, fazendo com que 
muitas pessoas se dirijam aos estados 
vizinhos para retirar a carteira. 

A preocupação com uma possível privatiza-
ção da Eletrobrás e, consequentemente, 
da Companhia Hidro Elétrica do Rio São 
Francisco (Chesf) fez centenas de pessoas 
estarem presentes durante a audiência 
pública. A reunião, promovida pela Câmara 
de Vereadores de Delmiro, em parceria 
com as câmaras de Piranhas e Pariconha, 
reuniu lideranças políticas de Alagoas, 
Pernambuco, Sergipe e Bahia, sindicalis-
tas, entidades de classe e população, que 
debateram sobre a possível venda da 
empresa e as consequências para o Rio São 
Francisco. Propositor do requerimento 
para a realização da audiência, o vereador 
Cacau Correia, que também é chesfiano, 
falou que a reunião é uma ferramenta de 
conscientização. "O que pretendemos 
através dessa audiência é fazer com que a 
população se conscientize sobre essa 
medida do governo federal, que trará 
grandes perdas não só para os nordestinos, 
mas para todos,especialmente para o Rio 
São Francisco", explicou. 

Parlamentares participam 
de Audiência Pública sobre 
segurança proposta pelo MP

Audiência Pública reflete 
em melhorias na emissão 
da habilitação pelo Detran 

Lideranças de diversos setores 
participam de audiência  
sobre privatização da Chesf 

O pres idente  da  Câmara  de 
Vereadores de Delmiro Gouveia, Ezequiel 
de Carvalho Costa (Kel), participou da 
reunião onde foi apresentado o projeto da 
reforma do Matadouro Público Municipal. 
O documento foi exibido pelo prefeito 
Padre Eraldo e equipe da Secretaria 

Presidente Kel acompanha apresentação do projeto de reforma do matadouro
Municipal de Agricultura ao secretário de 
Estado da Agricultura, Pecuária, Pesca e 
Aquicultura, Álvaro Vasconcelos. "Estarei 
acompanhando todo o trâmite para a 
reforma do Matadouro Público Municipal, 
uma ação que luto há muitos anos para o 
abate  adequado dos animais", disse Kel.
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O vereador Enoque Batista (PHS), 
entregou ao prefeito Eraldo Cordeiro, um 
relatório sobre falta de Equipamentos de 
Proteção Individual (EPIs) dos garis e 
margaridas do município de Delmiro 
Gouveia. O documento visa proteger e 
melhorar os trabalhos desses trabalhado-
res. “Estamos juntos com o Poder Executivo 
tentando dar mais dignidade aos nossos 
colaboradores, lutando em prol do 
trabalhador", falou o vereador. 

Enoque Batista entrega 
relatório sobre a falta de 
EPIs ao prefeito Eraldo 

O Projeto de Lei nº 004/2017, 
apresentado pelo vereador George Lisboa 
Júnior, prevê a implantação do sistema de 
energia solar no município. Para o 
vereador, a fonte alternativa de energia 
se mostra como uma solução, especial-
mente em virtude da crise  energética. “A 
energia solar vem ganhando cada vez mais 
espaço, uma vez que é de fácil implanta-
ção, possui custo de manutenção baixo, é 
uma fonte renovável e ideal para locais 
onde as radiações solares são abundantes, 
como Delmiro Gouveia, localizada no 
Sertão do Nordeste e potencialmente 
favorável para esta implantação”. 

Júnior Lisboa solicita 
implantação do sistema de 
energia solar no município

Através da Indicação nº066/2017 a 
vereadora Henriqueta Cardeal solicitou o 
saneamento e pavimentação das ruas do 
Bairro Novo Horizonte. Para a vereadora, 
o local necessita urgente da obra, o que 
vai ofertar melhor qualidade de vida para 
os moradores da localidade. “As obras de 
saneamento e pavimentação, além de 
trazer melhorias no tráfego das pessoas e 
veículos nas localidades, apresentam-se 
como um ponto positivo na melhoria da 
saúde da comunidade, uma vez que os 
moradores ficam preservados da lama, 
sujeira e insetos. É uma questão de saúde 
pública”, reforçou.

Henriqueta solicita 
saneamento e pavimentação 
no Bairro Novo Horizonte 

O vereador Geraldo Xavier solicitou 
a construção de uma creche escola no 
bairro Cohab Nova e uma creche no 
bairro Desvio. Segundo o vereador, os 
aparelhos educacionais são de extrema 
importância para que as mães possam 
trabalhar fora e assim terem onde 
deixarem seus filhos. “Os dois bairros 
possuem grande quantidade de mães que 
necessitam trabalhar e não têm onde 
deixar seus filhos. Com a construção de 
creches elas poderão gerar renda sem 
preocupação, uma vez as que as crianças 
ficarão com todo o apoio necessário nas 
creches”, falou Geraldo.

Implantação de creches nos 
bairros Desvio e Cohab Nova 
são propostas por Geraldo  

Na manhã do dia 8 de maio o 
Governador de Alagoas, Renan Filho, 
esteve em Delmiro Gouveia para entregar 
sementes de feijão, milho e sorgo para os 
agricultores. Durante a visita, o Vereador 
Casagrande conversou com o parlamentar 
sobre a pavimentação asfáltica que liga o 
Distrito de Sinimbu até a BR-423. 

“A conversa foi bastante proveitosa. 
O Governador se prontificou em fazer o 
asfalto, que tem início em nosso Distrito e 
segue até a BR-423 e que vai encurtar o 
tempo de chegada a Delmiro Gouveia”, 
afirmou o vereador.  Ainda segundo 

Casagrande, pela proximidade da 
localidade da BR, será de grande impor-
tância a construção da pista.  “Acredito 
que até o final de 2018, os moradores do 
Distrito de Sinimbu já possam transitar 
por essa estrada. Naquela localidade 
existem pessoas que trabalham com 
transporte de pessoas e essa obra vai 
beneficiar a esses trabalhadores, além do 
pessoal dos assentamentos que trazem os 
produtos que eles comercializam. Essa 
estrada vai trazer desenvolvimento para 
todos os setores da sociedade”, concluiu 
o vereador Casagrande. (Texto Assessoria)

Governador  promete 
asfaltar pista no Distrito 
de Sinimbú

Durante a sessão do dia 8 de junho, a 
vereadora Fabíola Marques apresentou o 
Projeto de Lei que prevê a criação da 
Patrulha Feminina Selma Bandeira. Ela 
enfatizou que a proposição é reflexo do 
aumento do número de casos de violência 
contra a mulher no município e servirá 
como um instrumento aliado ao trabalho 
realizado pelo Centro Especializado de 
Atendimento à Mulher (CEAM), que 
atende mulheres vítimas de violência.

Fabíola apresenta Projeto de 
Lei que cria Patrulha Feminina 
Selma Bandeira

O vereador Kinho solicitou o levanta-
mento e nomeação das ruas projetadas de 
Delmiro Gouveia. Segundo o vereador, é 
preciso que os logradouros recebam os 
nomes, para facilitar na localização das 
residências e do endereço. “Existem 
várias ruas projetadas sem nome e isso 
causa muita dificuldade. Solicito o 
levantamento de todas elas para que 
possam ser nomeadas e assim facilitar a 
localização”, falou.

Levantamento e nomeação de 
ruas projetadas é solicitado pelo 
vereador Kinho


