
Vereadores aprovam 
Bolsa Alimentação

Ponto de Vista:
Ezequiel Costa (Kel)

Edis votam orçamento 
e entram em recesso

Jornal�da�Câmara

Uma sessão solene realizada na Câma-
ra de Vereadores de Delmiro Gouveia, na 
manhã do dia 10 de outubro, marcou a en-
trega de títulos de cidadão delmirense. As 
indicações feitas pelo vereador Edvaldo 
Nascimento homenagearam a então reito-
ra da Universidade Federal de Alagoas, Ana 
Dayse Rezende Dórea; o jóquei Juvenal Ma-
chado e o poeta Virgílio Gonçalves. A reu-
nião contou com a presença de autorida-
des e grande público, que lotou a casa Le-
gislativa. Abrindo a solenidade, o presiden-
te Valdo ressaltou a importância do mo-
mento vivenciado pela Casa. “Este é um 
dia ímpar e excepcional para Delmiro Gou-
veia por estar entregando estes títulos a es-
tas pessoas, que são mais que merecedo-
ras. À reitora Ana Dayse, nosso agradeci-
mento pelo empenho em tornar realidade 
um antigo sonho da comunidade delmiren-

se que é a construção da UFAL; ao Juvenal 
o nosso muito obrigado por representar o 
Sertão de Alagoas no esporte e ao Virgílio 
por mostrar Alagoas em prosa e verso”, res-
saltou. Em seguida o vereador Edvaldo Nas-
cimento iniciou o seu pronunciamento fri-
sando a democracia vivenciada pelo país e 
pela cidade de Delmiro Gouveia. O parla-
mentar também enfatizou o trabalho de-
sempenhado pelos três homenageados pa-
ra o crescimento do município.  O deputa-
do Inácio Loiola foi à tribuna representan-
do as autoridades presentes. O vereador 
Cacau também destacou a importância dos 
homenageados. “Hoje é realmente um dia 
especial”, falou. Em seu discurso Ana Day-
se falou da importância da cidade de Del-
miro Gouveia para a sua vida. “Nasci em 
Pão de Açúcar e Delmiro sempre foi uma re-
ferência porque foi aqui que passei diver-

sos momentos da minha vida. Agora sou 
uma cidadã delmirense com muito orgu-
lho”, disse. O poeta Virgílio Gonçalves fez 
o seu discurso em verso, arrancando aplau-
sos da plateia. O jóquei Juvenal Machado 
agradeceu aos edis pelo título. Estiveram 
presentes à solenidade a vice-prefeita, Zia-
ne Costa; o representante do Judiciário, Jo-
sé Carlos; o presidente do Instituto Xingó, 
Reinaldo Falcão; a secretária  de Educa-
ção, Risalva Monteiro; a secretária de 
Assistência Social Cristiana Luna; o sena-
dor Rubens Vilar; o vice-prefeito de Água 
Branca, José Carlos Vieira; o vice-prefeito 
de Pão de Açúcar, Marcos Tavares; o presi-
dente da Fundação Delmiro Gouveia, Adair 
Nunes; o presidente da Fundação Joaquim 
Nabuco, Fernando José Freire; o diretor da 
Universidade Estadual da Bahia Campus 
VIII, Dorival Pereira, entre outros. 
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Entrevista 1º secretário da Câmara 
Ezequiel Carvalho Costa (Kel)

Em seu mandato como vereador, Ezequi-
el de Carvalho Costa, popularmente co-
nhecido como Kel, ocupa a cadeira de 1º 
secretário da atual Mesa Diretora da Ca-
sa Legislativa. O vereador, que é um dos 
componentes da bancada da situação, 
afirma que tem apresentado proposi-
ções em diversas áreas, mas que tem um 
foco principal, que é a população de bai-
xa renda. 

Jornal da Câmara – O que o senhor tem a 
dizer sobre este seu mandato como vere-
ador por Delmiro Gouveia?
Kel – Estou muito satisfeito com o traba-
lho desempenhado pela Câmara de Verea-
dores de Delmiro Gouveia e muito orgu-
lhoso por fazer parte desta Casa, onde es-
tamos aprovando projetos que benefici-
am as mais diversas áreas, em especial pa-
ra a população mais carente.

Jornal da Câmara – Quais as principais 
proposições apresentadas ao longo des-
ses três anos?
Kel – Tenho procurado sempre apresen-
tar proposições para as diversas comuni-
dades , mas tenho lutado incansavel-
mente pela melhoria de vida dos mais ne-
cessitados, com projetos voltados para a 
periferia, especialmente, porque vejo 
os mais carentes com maiores necessi-
dades. Então como vereador e represen-
tante do povo tenho buscado contem-
plar essas comunidades menos favoreci-
das como a Pedra Velha, Ponto Chique e 
Bom Sossego.

Jornal da Câmara – Quais dessas propo-
sições foram concretizadas e como ela 
contribui para a melhoria da qualidade 
de vida da população?
Kel – Tenho visto diversas proposições mi-
nha serem concretizadas, como por exem-
plo a iluminação da Avenida do Futuro e do 
acesso à UFAL; a realização de obras de sa-
neamento básico, como a de 3 mil metros 
de saneamento no povoado Jardim Cordei-
ro. Tenho sempre cobrado ao prefeito e ele 
tem atendido estas reivindicações, como 
também a restauração da ponte de acesso 
à Chácara São Vicente, entre outras.

Jornal da Câmara – Como componente da 
bancada da situação, como é a sua rela-
ção com o Executivo no que se refere ao 
incentivo de ações para a comunidade?
Kel – A minha relação com o Executivo é a 
melhor possível. Sempre estou conver-
sando com o prefeito e discutindo quais 
são os melhores projetos para Delmiro 
Gouveia, onde o dinheiro público pode ser 
melhor investido. Este também é o papel 
do vereador, de ajudar ao Executivo nas 
melhorias para o nosso município. 

Jornal da Câmara - Qual a mensagem 
que o senhor deixa para a população?
Kel – Eu só tenho a agradecer ao povo pela 
confiança e afirmar meu compromisso com a 
comunidade, reforçando que ainda me resta 
um ano de mandato e os delmirenses podem 
ter certeza que estarei honrando este prazo, 
apresentando, cada vez mais, indicações que 
possam favorecer as comunidades.
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“Os delmirenses 
podem ter certeza 

que estarei  
apresentando, 
cada vez mais, 

indicações 
que possam 
favorecer as 

comunidades”.

Ponto de Vista

Expediente

No dia 24 de novembro a Casa Legislativa 
recebeu a visita de membros da União dos 
Vereadores do Estado de Alagoas (UVEAL). 
Estiveram reunidos com os edis delmiren-
ses o presidente, Hugo Vanderley; o te-
soureiro Edinho, vereador por Coruripe, e 
o coordenador da entidade, José Lessa, 
que também é secretário adjunto da Se-
cretaria Estadual de Meio Ambiente. A visi-
ta teve como objetivo ressaltar a impor-
tância do consórcio entre municípios para 
a implantação de aterros sanitários. “Nos-
so objetivo é frisar para estes parlamen-
tares a importância da aprovação do pro-
jeto que virá do Executivo Municipal, con-
tribuindo para a extinção dos lixões nos 
municípios”, falou José Lessa, acrescen-
tando que o secretário de Estado do Meio 
Ambiente estará disponível para realizar 
explanação sobre o projeto. 

Membros da UVEAL 
visitam Casa Legislativa

Palavra do Presidente
Chegamos ao 
final de mais 
um ano e do 
primeiro ano 
de gestão des-
ta mesa dire-
tora. Sinto-me 
muito feliz em 
poder concluir 

os trabalhos nesta Casa Legislativa, com 
o sentimento de dever cumprido, de dis-
cutir e aprovar projetos que engrande-
cem a comunidade e trazem benefícios 
para o nosso povo. Apresentamos aqui 
proposições nas mais diversas áreas e 
que contemplam também os diferentes 
bairros e povoados do nosso município. 
É claro que ainda há muito a ser feito, 
mas desde já nos sentimos honrados em 
termos realizado este trabalho. Que em 
2012 possamos novamente trazer para a 
Câmara de Vereadores de Delmiro Gou-
veia as nossas propostas, os nossos      
anseios de dias melhores para a nossa ci-
dade e para todos que nela vivem. Um 
feliz ano novo cheio de esperança e fé!



A população de baixa renda 
de Delmiro Gouveia terá acesso 
ao Programa Bolsa Alimentação. A 
nova realidade que será vivida 
por estas famílias será possível 
graças ao papel desempenhado 
pelos vereadores na Casa Legisla-
tiva na sessão do dia 1º de dezem-
bro, que votaram por unanimida-
de pelo Projeto de Lei do Executi-
vo que concede o benefício.

Na tribuna Valdo Sandes ressaltou a 
importância da aprovação da proposição. 
“Estou muito feliz em poder estar aqui ho-
je vendo este projeto aprovado, em espe-
cial porque estive junto ao prefeito in-
centivando o envio da matéria para esta 
Casa, que hoje vemos concretizado. Gos-
taria de parabenizar ao prefeito pelo en-
vio e aos meus colegas pela aprovação do 
Programa Bolsa Alimentação, uma vez 

Os vereadores por Delmiro 
Gouveia aprovaram por unanimi-
dade o Projeto de Lei do Executi-
vo que dispõe sobre a estrutura-
ção do plano de cargo, carreira e 
remuneração da rede pública mu-
nicipal de ensino. Na reunião tam-
bém foi aprovado o Estatuto do 

que é de grande importância para o muni-
cípio, em especial os mais carentes”, fri-
sou Sandes. 

O Programa Bolsa Alimentação envol-
ve ações de transferência de renda para 
famílias carentes do município, a ser exe-
cutado sob a coordenação, supervisão e 
avaliação da Secretaria Municipal de 
Assistência Social. O repasse da renda pre-
vê diversos critérios para as famílias .

Magistério. Antes da votação os 
vereadores se reuniram com uma 
comissão de educadores, inclusi-
ve a presidente do Sinteal Gilvâ-
nia Machado, para ouvir a opinião 
dos mesmos sobre os projetos de 
lei. A reunião foi solicitada pelo 
vereador Edvaldo Nascimento.

Vereadores aprovam Programa Bolsa Alimentação

Profissionais da educação têm estruturação 
do plano de cargo, carreira e remuneração 
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A Câmara de Vereadores de Delmi-
ro Gouveia foi palco de uma Audiência 
Pública para discussão dos investimen-
tos a serem realizados na saúde munici-
pal no próximo ano. O debate, realiza-

Os vereadores Geraldo, Carlos Roberto Cacau Correia, Car-
los José Bezerra (Gato), o presidente Valdo Sandes e Mar-
cos Costa estiveram reunidos com o prefeito Luís Carlos 
Costa e a vice-prefeita Ziane Costa em solenidade para re-
ceber o senador Renan Calheiros e o deputado Renan Fi-
lho. A visita teve como objetivo a liberação de recurso na 
ordem de R$ 330 mil, através da emenda do deputado, pa-
ra construção de uma praça no Bairro Novo. Renan agra-
deceu a oportunidade e ressaltou que estará sempre re-
forçando os laços com o município.

do a convite do presidente da Casa Le-
gislativa e do Prefeito do município, te-
ve como foco a destinação de recursos 
na ordem de R$ 600 mil aprovado pelo 
Congresso Nacional para a cidade de Del-
miro Gouveia.

Estiveram presentes à reunião o pre-
sidente da Câmara, Erivaldo Bezerra San-
des (Valdo); o secretário municipal de  
Saúde, Adeilton Mafra; o representante 
do poder Executivo, Moacir Bernardes e 
os vereadores Geraldo Xavier, Marcos 
Costa e Francisco de Assis  (Kinho). 

Na reunião, que contou com ex-
pressiva participação da comunidade, fi-
cou definido que o recurso deverá ser 

aplicado na estruturação da rede de ser-
viços de Atenção Básica de Saúde, com 
aquisição de uma unidade móvel de saú-
de (ônibus), com consultório médico e 
odontológico; implantação de academia 
de saúde e aparelhamento e equipa-
mentos de serviços de Atenção Básica. 

“Gostaria de parabenizar a inicia-
tiva do Congresso Nacional, em especi-
al o senador Renan Calheiros e o depu-
tado Renan Calheiros Filho, por contri-
buir para esta implementação, con-
templando nosso município e assim ofe-
recendo melhorias para o sistema de sa-
úde e, consequentemente, para o bem 
estar da população”, frisou Valdo. 

Audiência Pública discute investimentos a serem realizados na saúde municipal

Parlamentares recebem senador 
Renan e deputado Renan Filho 

Os vereadores aprovaram por unani-
midade, o Projeto de Lei do Executivo  
sobre a abertura de crédito especial 
para construção da Unidade de Apoio à 
Distribuição de Alimentos da Agricul-
tura Familiar do município. A proposi-
ção, que prevê a concessão de crédito 
no valor de R$ 490 mil, foi votado em 
regime de urgência, a pedido do vere-
ador Carlos José Bezerra. Outro Proje-
to de Lei que também foi aprovado foi 
a alteração da redação do artigo 2º da 
Lei Municipal nº 894 de 20 de abril de 
2007, que versa sobre o número de 
componentes do Conselho Municipal 
da Educação, passando de 10 para 11.

Crédito especial para 
construção de Unidade de  
Distribuição de Alimentos 
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O vereador 
Carlos Rober-
to Cacau Cor-
reia da Silva 
teve aprova-
do  dois Pro-
jetos de Lei 
que conside-
ram a Associ-
ação Comu-
nitária Angiquinho e a Associação dos 
Produtores Remanescentes dos Assen-
tados da Chesf, no Moxotó, de utilida-
de pública. “Não poderia deixar de re-
conhecer o trabalho comunitário, to-
talmente sem fins lucrativos, realiza-
do por estas duas instituições. Esta foi 
a forma de parabenizá-los”, falou.  

O Projeto de Lei de autoria do vereador Edvaldo 
Nascimento que considera de utilidade pública o 
Clube de Diretores Lojistas de Delmiro Gouveia foi 
aprovado por unanimidade pelos colegas.“Não te-
nho dúvida de que este reconhecimento só fortale-
ce o comércio do nosso município, que se moderni-
za a cada dia e é um dos grandes impulsionadores 
da economia local”, ressaltou o vereador.

Cacau  considera associações 
de utilidade pública

Projeto de Lei do vereador Edvaldo considera o 
Clube de Diretores Lojistas de utilidade pública 

O Ginásio de Esportes do bairro Eldorado 
passou por uma grande reforma. A obra foi 
realizada após proposição do vereador 
Carlos José Bezerra (Gato), que solicitou 
ao Executivo melhorias no local. Entre as 
principais ações estão pintura, constru-
ção de arquibancadas, vestuário e palco e 
um campo de futebol society ao lado do gi-
násio. “Fiz esta solicitação ao Executivo 
para tender aos pedidos da comunidade, 
que necessitava de um local melhor para 
realizar suas práticas desportivas”, falou. 

Redutores de velo-
cidade no trecho 
próximo à Maria Bo-
de foram implanta-
dos após proposição 
do vereador Marcos 
Costa. Os quebra-
molas, como são po-
pularmente conhe-
cidos, evitam aci-
dentes no cruzamento que liga a AL 145 a 
BR 423, uma vez que os veículos precisam 
diminuir a velocidade. “Estava um trecho 
muito perigoso, com vários acidentes, en-
tão solicitei a instalação dos quebra-molas 
para que haja maior segurança no tráfego 
dos veículos”, falou.   

Preocupado com o crescente número de 
dependentes químicos no município, o ve-
reador Geraldo Xavier, por diversas vezes 
solicitou ao poderes públicos do estado, 
país e município a implantação de uma clí-
nica de reabilitação para tratamento de 
usuários de álcool e drogas. O vereador 

Devido ao risco de acidentes na rodovia de acesso à 
cidade e em frente ao Campus Sertão da UFAL, o ve-
reador Kinho, apresentou indicação solicitando a 
instalação de lombadas eletrônicas. “A sinalização 
naquela rodovia em frente a UFAL não foi suficien-
te, então, através da solicitação de uma lombada 
eletrônica, estaremos prevenindo acidentes que 
possam vir a  acontecer”, falou Kinho, ressaltando 
que levou ofício ao Governador Teotônio Vilela com 
assinatura dos edis para que a lombada seja insta-
lada o mais breve possível.

ressaltou que Delmiro tem apresentado, a 
cada dia, um grande número de pessoas 
que consomem drogas, em especial o 
crack, que tem destruído famílias e cer-
ceado a infância e adolescência de jovens 
e crianças. “Não podemos mais ficar omis-
sos com este mal que assola o nosso muni-
cípio; isso já virou questão de saúde pú-
blica e nós precisamos ter um local ade-
quado para receber estas pessoas, que es-
tão fragilizadas e necessitam de cuida-
dos. Precisamos nos unir para combater 
este mal, por isso solicito a implantação 
de uma clínica de reabilitação”, falou Ge-
raldo, explicando que no Estado só possu-
em cinco unidades para este tipo de trata-
mento. “É preciso aumentar urgentemen-
te este número”, concluiu.

Vereador Kinho solicita instalação de lombadas 
eletrônicas em rodovias de acesso à cidade

Ginásio do Eldorado é 
reformado através de 
pedido do vereador Gato

Marcos Costa solicita 
instalação de redutores

Geraldo apresenta proposição para implantação de 
clínica de reabilitação para dependentes químicos

Parlamentares aprovam orçamento 
para 2012 e entram em recesso

No dia 29 de dezembro os vereadores  
aprovaram o Projeto de lei que estima 
receita e fixa a despesa do município pa-
ra o exercício financeiro de 2012. A apro-
vação do montante marcou a última ses-
são ordinária do ano.Na reunião foram 
aprovados ainda o orçamento para a Câ-
mara de Vereadores e mais dois Projetos 
de Lei do Executivo – celebração de con-
vênio com a Associação de Pais e Amigos 
dos Excepcionais (APAE) e com a Associ-
ação de Deficientes Físicos de Delmiro 
Gouveia (ADEFIDEG). A sessão  contou 
com a presença dos nove parlamentares 

que compõem a Casa Legislativa- Valdo 
Sandes, Geraldo Xavier, Kel, Kinho, 
Edvaldo Nascimento, Marcos Costa, Clay-
riane, Gato e Cacau. 
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