
É com muita alegria que entregamos mais uma 
edição do Jornal da Câmara de Vereadores. 
Através deste impresso a população toma co-
nhecimento das ações que acontecem na Casa 
Legislativa. Este trabalho exercido no Legisla-
tivo nos proporciona muito orgulho, porque 
através dele conseguimos honrar o nosso com-
promisso em trabalhar pelo bem da comunida-
de. A prova desse compromisso é o esforço que 
fizemos nos últimos três meses para votar e 

aprovar as proposições que chegaram do Exe-
cutivo, inclusive a Lei de Diretrizes Orçamen-
tárias (LDO), um dos mais importantes proje-
tos para o município, que foi aprovada por una-
nimidade. Realizamos ainda, pela primeira 
vez, audiência pública para que a população 
discutisse a referida lei. É por isso que cada 
vez mais sentimo-nos honrados em fazer parte 
desta Casa que trabalha com seriedade e empe-
nho. Mais uma vez desejo uma boa leitura!

Vereadores aprovam projetos que 
beneficiam a população delmirense

Palavra do Presidente

Ações do plenário Ponto de Vista
Câmara empossa
novo parlamentar

Jornal�da�Câmara

Nos últimos três meses os vereadores delmirenses apro-
varam projetos que beneficiam diversos segmentos do 
município. As proposições enviadas pelo Executivo fo-
ram votadas observando as necessidades da comunida-
de e o anseio dos parlamentares em contribuir para o 
crescimento e desenvolvimento de Delmiro Gouveia. 
Entre as aprovações, projetos de lei que contemplam 
empresários, deficientes físicos, jovens, estudantes, 
entre outros. Acompanhe nas próximas páginas as pro-
posições da Casa Legislativa nos últimos três meses.
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A convite do prefeito Luís Carlos Costa, o presidente Valdo Sandes e os 
vereadores Ezequiel Costa (Kel), Geraldo Xavier, Francisco de Assis (Ki-
nho), Carlos José (Gato) e Marcos Antônio estiveram na área rural do 
município para verificar as obras que estão sendo realizadas pela admi-
nistração municipal nos povoados Lagoinha, Salgado, Rabeca, Cruz e Si-
nimbú. Os parlamentares conferiram construção de posto de saúde, re-
cuperação de estradas vicinais, construção de praça, entre outras 
obras. Segundo o presidente Valdo Sandes “estas visitas reforçam a par-
ceria entre o Executivo e o Legislativo”.

Parlamentares acompanham prefeito em visita a obras na área rural
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Entrevista vice-presidente da 
Câmara – Edvaldo Nascimento

Projeto de Lei que contempla pessoas 
com deficiência é aprovado 

Fazendo parte da mesa diretora 
2011/2012, o vereador Edvaldo Nascimen-
to ocupa o lugar de vice-presidente. É mem-
bro da oposição à atual administração muni-
cipal e vem desempenhando o seu papel de 
representar a sociedade, apresentando pro-
posições que tenham o principal intuito de 
beneficiar a comunidade delmirense. Nes-
ta entrevista Edvaldo fala sobre a sua atua-
ção e do seu trabalho no Legislativo.

Jornal da Câmara – Como está sendo de-
senvolvido este trabalho como vice-
presidente?
Edvaldo – A minha função é a substituição 
do presidente quando o mesmo se ausenta 
e sempre que sou chamado para assumir 
as atribuições do cargo procuro exercer 
da melhor forma possível. O que eu defen-
do é a independência do Poder Legislativo 
e este mesmo ponto de vista também é res-
saltado pelo presidente Valdo Sandes. O 
Valdo respeita a oposição e tem um com-
promisso de aproximação do Legislativo 
com a sociedade, seja através da trans-
missão das sessões nas emissoras de rádio, 
seja através deste jornal, seja através das 
sessões itinerantes.

Jornal da Câmara – Como é compor 
uma chapa com os vereadores da situa-
ção sendo o senhor o único vereador 
oposicionista?
 
Edvaldo – Minhas divergências são de or-
dem política, pautando minha atuação 
no campo do debate democrático. As mi-
nhas críticas são sempre construtivas e 
no sentido de acrescentar e contribuir 
com as minhas ideias e o sentimento da 
sociedade. A missão do vereador é repre-
sentar os interesses da coletividade e 
não de prefeito A ou B. Faço uso das mi-

nhas prerrogativas de vereador, apre-
sento projetos, fiscalizo as ações do exe-
cutivo, proponho mudanças em projetos 
de lei, etc. Diante deste ponto de vista 
acredito ser de grande importância ocu-
par a vice-presidência da Câmara; por is-
so aceitei compor a atual mesa diretora.

Jornal da Câmara - Como o senhor expli-
ca a sua postura oposicionista na Casa?
Edvaldo - Faço oposição à atual adminis-
tração municipal, pois não acredito em 
uma administração que não valoriza os 
servidores públicos, persegue servidor, 
não fortalece as instâncias de participa-
ção da sociedade nas decisões da admi-
nistração. Somos eu e a Vereadora Clayri-
ane na oposição. Porém devo frisar que a 
oposição é contra o gestor, e não à socie-
dade. Eu estarei sempre ao lado da comu-
nidade delmirense e tenho responsabili-
dade ao fazer esta oposição porque quan-
do recebemos um projeto do Executivo e 
eu vejo que vai beneficiar a sociedade, 
vai trazer melhorias para o povo de Del-
miro, não tem porque votar contra. Como 
eu disse anteriormente: o meu compro-

Na sessão do dia 9 de ju-
nho os vereadores delmi-
renses aprovaram, por 
unanimidade, o Projeto 
de Lei do Executivo que 
dispõe sobre a criação do 
Conselho Municipal de 
Pessoas com Deficiência. 
O projeto prevê ainda a 
implantação do Fundo 
Municipal dos Direitos das Pessoas com 
Deficiência. O conselho objetiva a coo-
peração na formulação de diretrizes, 
programas e políticas públicas relacio-
nadas à promoção dos direitos das pes-
soas com deficiência e atuação no con-

misso é com os cidadãos.   
Jornal da Câmara - Qual o foco do seu tra-
balho neste segundo mandato?
Edvaldo – Eu posso dizer que o meu traba-
lho, seja como vereador ou como profes-
sor, está muito ligado à cultura do nosso 
município, à sua história. Sou um dos maio-
res incentivadores pela expansão das nos-
sas raízes. Mas além de projetos para o for-
talecimento da nossa cultura tenho traba-
lhado especialmente para o cumprimento 
de ações em prol da comunidade e do res-
gate da nossa memória, como um projeto 
que estou realizando, envolvendo a famí-
lia Menezes, que teve grande influência 
no desenvolvimento do município.

Jornal da Câmara – Qual a sua mensagem 
para a população?
Edvaldo – Eu só tenho a agradecer ao povo 
de Delmiro por ter me dado a chance de le-
gislar por dois mandatos. Quero honrar cada 
voto, e não só aqueles que me elegeram, 
mas a população como um todo, porque 
quando ocupamos uma cadeira como verea-
dor representamos toda a comunidade e é 
nisto que o meu trabalho tem sido pautado.

trole social de políticas 
públicas de defesa des-
tes cidadãos. Na reu-
nião, que contou com a 
presença do presidente 
Valdo Sandes e dos vere-
adores Geraldo Xavier, 
Ezequiel Costa (Kel), 
Francisco de Assis (Ki-
nho), Carlos Roberto Cor-

reia (Cacau), Edvaldo Nascimento, Clay-
riane Brandão e Marcos Antônio, tam-
bém foi aprovado o Projeto de Lei que 
autoriza à prefeitura a doação de área 
de propriedade municipal para fins de 
incentivo e fomento à economia local.
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“Quero honrar cada 
voto, e não só aqueles 
que me elegeram, mas 
a população como um 
todo, porque quando 

ocupamos uma cadei-
ra como vereador re-
presentamos toda a 

comunidade e é nisto 
que o meu trabalho 
tem sido pautado.”

Ponto de Vista

Expediente



A história do município foi a pauta 
da sessão no dia 12 de maio. O tema 
foi abordado após a leitura da or-
dem do dia, onde trazia o registro 
do cidadão Zeca Queiroz sobre o tra-
balho desenvolvido pela família Me-
nezes ao assumir a Fábrica da Pe-
dra, de 1926 a 1986, contribuindo 
para que passasse a ser uma refe-
rência no setor têxtil do país. Na tri-
buna, o vereador Edvaldo Nasci-
mento ressaltou toda a trajetória 
da família no comando da fábrica, 
que foi assumida pelo empresário 
Antônio Carlos de Menezes, cujo dia 
10 de maio marcou 28 anos do seu suicí-
dio. “Não poderíamos deixar de ressaltar 
o trabalho realizado pela família Menezes 
à frente da Fábrica da Pedra. Em especial 
pelo desenvolvimento que proporcionou 
ao nosso município, empregando em sua 
camisaria um grande contingente de ho-
mens e mulheres delmirenses e contribu-
indo de forma crucial para o seu desenvol-
vimento econômico”, falou Edvaldo. Após 
a explanação de Edvaldo, os colegas tam-
bém se pronunciaram sobre o assunto. O 

Os vereadores delmirenses aprovaram, na 
sessão do dia 2 de junho, projetos de Lei 
do Executivo versando sobre a criação dos 
programas municipais de Material e do 
Uniforme Escolar, e da instituição da Lei 
Geral Municipal da Microempresa. Estive-
ram presentes o presidente Valdo Sandes 
e os vereadores Geraldo Xavier, Ezequiel 
Costa (Kel), Francisco de Assis (Kinho), 
Carlos José (Gato), Edvaldo Nascimento, 
Marcos Antônio (Marquinhos) e Carlos Ro-
berto Cacau Correia. Os Programas Muni-
cipais do Material e do Uniforme Escolar 
prevêem a distribuição gratuita, aos estu-
dantes da rede municipal de ensino, far-
damento completo e todo material esco-
lar, como cadernos, lápis, canetas, régua, 
entre outros. O Projeto de Lei que institui 
a Lei Geral Municipal da Microempresa ob-
jetiva o incentivo às microempresas, às 
empresas de pequeno porte e ao micro-
empreendedor individual, com redução 

A Casa Legislati-
va de Delmiro 
Gouveia aprovou 
por unanimida-
de, no dia 19 de 
maio, o Projeto 
de Lei do Execu-
tivo que objetiva 
a implantação do 
ProJovem Traba-

lhador no município. Os vereadores pre-
sentes – Valdo Sandes, Ezequiel Costa 
(Kel), Francisco de Assis (Kinho), Edvaldo 

presidente Valdo Sandes sugeriu que fosse 
instituída uma homenagem a Antônio Car-
los de Menezes, todo dia 10 de    maio, pe-
la Casa Legislativa. “Gostaria de propor es-
ta homenagem para este homem que foi 
tão importante para Delmiro Gouveia”, fa-
lou. Os vereadores Marcos Costa, Clayria-
ne Brandão, Geraldo Xavier, Carlos Rober-
to Cacau Correia e Francisco de Assis (Ki-
nho), também se pronunciaram. “Quero 
parabenizar Zeca Queiroz por esta carta, 
buscando informações para que entenda-

mos cada vez mais a importância da 
Fábrica da Pedra para o comércio da 
nossa cidade”, falou Clayriane. O ve-
reador Geraldo Xavier enfatizou que 
“a família Menezes está no coração 
dos delmirenses” e que a homena-
gem veio em momento oportuno. O 
vereador Marcos Costa parabenizou 
Zeca Queiroz e o vereador Edvaldo 
por levar o assunto à Tribuna. “Este é 
um assunto que faz parte da nossa 
história e que tanta contribuição 
trouxe para os homens e mulheres 
delmirenses”. O vereador Kinho tam-
bém se pronunciou: “Este discurso es-

tá de parabéns. É importante que todos 
lembrem esta data que é tão relevante pa-
ra a nossa cidade porque quando fala-se 
em Fábrica da Pedra, fala-se em Delmiro 
Gouveia”, frisou. Para o      vereador Car-
los Alberto Cacau Correia o debate en-
grandece a Casa. “Ver este debate de hoje 
me deixa orgulhoso de fazer parte do qua-
dro desta Casa, com discussões relevantes 
para a sociedade, que falam da história na 
nossa cidade. Esta é uma data de extrema 
importância”, disse.

considerável para abertura, funciona-
mento e encerramento de uma pequena 
empresa, equacionando a tributação de 
forma que permita uma carga tributária 
mais justa, proporcionando o desenvolvi-

mento deste tipo de atividade no municí-
pio. Foi apresentada ainda a proposição 
do vereador Geraldo Xavier, instituindo o 
período de 12 a 30 de junho dedicado ao 
quadrilheiro junino. 

Nascimento, Marcos Costa, Clayriane 
Brandão e Carlos José (Gato), votaram o 
projeto em caráter de urgência, autori-
zando a abertura de crédito especial para 
o programa, no valor de R$ 31.000,00. A 
votação urgente foi solicitada pelo vere-
ador Marcos Costa, que ressaltou a im-
portância do projeto. “Solicito a esta Ca-
sa a autorização para a votação em cará-
ter de urgência  por se tratar de um pro-
grama que beneficia nossos jovens, dan-
do oportunidade aos mesmos”, frisou. Na 
sessão os vereadores ainda aprovaram a 

indicação da vereadora Clayriane, que so-
licita à Prefeitura a construção de uma 
praça no distrito Sinimbú. “Esta solicita-
ção que trago é um desejo da comunida-
de ainda no pleito eleitoral. Espero que a 
Prefeitura cumpra esta reivindicação, co-
mo também amplificar outros serviços pa-
ra aquela localidade”.  O projeto de reso-
lução que regulamenta e Tribuna Livre na 
Casa Legislativa, de autoria dos vereado-
res Edvaldo Nascimento e Carlos Roberto 
Cacau Correia, foi enviado à comissão pa-
ra emissão de parecer.

Trabalho desenvolvido pela família Menezes no município é ressaltado

Estudantes municipais e microempresários são beneficiados com aprovação de projetos  

Vereadores aprovam projeto para implantação do ProJovem Trabalhador 
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Atos da mesa diretora

A última sessão antes do recesso da Câma-
ra de Vereadores de Delmiro Gouveia, rea-
lizada no dia 16 de junho, foi marcado pe-
la posse do suplente Zedequias Alves      
Ribeiro, que assume o lugar do vereador 
Edvaldo Nascimento. Edvaldo solicitou 
afastamento da Câmara de Vereadores pa-
ra tratamento de saúde. Com a casa re-
pleta, o novo vereador ressaltou em seu 
discurso que trabalhará pelo bem do povo 
de Delmiro Gouveia. “Para mim é uma 
grande alegria assumir este mandato. 
Estarei aqui não só honrando os votos que 
me deram, mas toda a população, com 
projetos que tragam melhorias para as co-
munidade delmirense”, frisou. Os verea-
dores Geraldo Xavier, Carlos José (Gato), 
Marcos Antônio, Carlos Roberto Cacau Cor-
reia e Francisco de Assis (Kinho) saudaram 
o mais novo membro e dirigiram-se à tri-

Pela primeira vez na história de votações 
da Lei de Diretrizes Orçamentárias 
(LDO) na Casa Legislativa, o presidente 
Valdo Sandes convocou a população para 
participação de audiência pública para 
discussão da referida lei. A audiência foi 
realizada no dia 10 de junho. “Através 
da audiência pública atendemos ao prin-
cípio democrático da participação dos ci-
dadãos nas discussões sobre a LDO 2012, 
ao mesmo tempo em que esclarecemos a 
importância da mesma, uma vez que sua 

buna para prestar homenagens 
ao colega. O presidente Valdo se 
manifestou. “Para nós é um pra-
zer receber você nesta Casa, por 
ser um representante do povo”, 
falou. Zedequias é líder da comu-
nidade da Lagoinha e presta um 
trabalho em benefício da comu-
nidade delmirense há longa da-
ta, inclusive como membro do 
Sindicato dos Trabalhadores    
Rurais de Delmiro Gouveia. Na re-
união os vereadores aprovaram 
ainda o Projeto de Lei 05/2011, 

que dispõe sobre as Diretrizes Orçamen-
tárias para execução do orçamento finan-
ceiro de 2012, do Executivo; os projetos 
de lei do vereador Cacau sobre a garantia 
de espaço adequado para as pessoas por-
tadoras de deficiência física, da fixação 
da data de início do ano letivo nos estabe-
lecimentos da rede privada de ensino do 
município, e obrigação dos centros de ha-
bilitação de condutores a adaptarem veí-
culos para aprendizado de pessoas porta-
doras de deficiência física; Projeto de Lei 
do vereador Geraldo Xavier, que institui o 
período de 12 a 30 de junho dedicado ao 
quadrilheiro junino no município; resolu-
ção nº 003/2011 da mesa diretora e os re-
querimentos do vereador Marcos Costa so-
licitando a construção das sedes da APAE 
e da Associação de Deficientes Físicos de 
Delmiro Gouveia (ADEFIDEG).

elaboração reflete diretamente na soci-
edade”, falou Valdo.

No dia 1º de junho o vereador Carlos Ro-
berto Cacau Correia pôde acompanhar 
uma das suas indicações tornar-se realida-
de: a implantação do Conselho Tutelar no 
Distrito de Barragem Leste. Na oportuni-
dade cinco conselheiras tomaram posse nu-
ma solenidade que contou com a presença 
do vereador, de representantes do poder 
Executivo, do promotor público João Ba-
tista e familiares dos empossados. “Fico 
muito feliz em ver uma proposição da mi-
nha autoria ser concretizada, ainda mais 
um projeto dessa grandeza e importância 
como o Conselho Tutelar, que vai proteger 

as crianças e adolescentes do nosso Distri-
to”, frisou o vereador. As cinco conselhei-
ras que atuarão na Barragem Leste são: Jo-
silda Correia, Poliana da Silva, Tércia Go-

mes, Simone Soares Correa e Audenice Cor-
deiro Vila Nova. As mesmas foram eleitas 
no dia 20 de abril através de eleição direta 
pela comunidade. Além da implantação do 
Conselho Tutelar, o vereador Cacau teve 
aprovada a nova resolução que instituiu o 
uso da Tribuna Livre da Casa Legislativa na 
primeira quinta-feira do mês. “Esta nova 
resolução vai democratizar ainda mais a 
participação popular. Esta foi uma forma 
de aprimorar o projeto da Tribuna Livre, 
que foi de minha autoria”. Outra indica-
ção aprovada pelo vereador foi a realiza-
ção de audiências públicas mensalmente.

Os vereadores aprovaram no dia 16 de ju-
nho a Lei de Diretrizes Orçamentárias 
(LDO) do município. A Lei serve para que o 
Executivo estabeleça diretrizes na elabo-
ração do orçamento de 2012. A aprovação 
foi por unanimidade e contou com o voto 
dos vereadores Geraldo, Kel, Kinho, Ca-
cau, Marquinhos e Zedequias. A LDO  não 
fixa nem estima despesas, estabelece as 
diretrizes para que o orçamento de 2012 
seja elaborado pelo Executivo. Segundo o 
presidente da Câmara, vereador Valdo 
Sandes, a votação foi realizada dentro do 
prazo regimental. “A LDO é um dos proje-
tos mais importantes a serem votados por 
esta Casa e sua aprovação foi mais um 
compromisso cumprido dentro do prazo 
regimental”, frisou. 

Conselho Tutelar da Barragem Leste: indicação do vereador Cacau

Câmara empossa novo parlamentar e entra em recesso 

Pela primeira vez população é convocada para discutir, em 
audiência pública, a Lei de Diretrizes Orçamentarias (LDO)

LDO é aprovada por 
unanimidade 

     Resolução nº 003/2011

Revoga as Resoluções nº 03/1995 
e nº 07/2000 desta Câmara de Ve-
readores do Município de Delmi-
ro Gouveia e adota outras provi-
dências.
Delmiro Gouveia/Al,  15 de abril 
de 2011.
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