
Valfrânia da Adefideg é 
empossada vereadora

Vereadores aprovam 
Programa de 

Recuperação Fiscal

Concurso Público é 
tema de debate

Uma audiência pública realizada no 
dia 24 de abril na Casa Legislativa teve co-
mo pauta a mancha escura que apareceu 
no Rio São Francisco. A sessão, proposta 
pelo vereador Edvaldo Nascimento, reu-
niu representantes de diversos segmen-
tos ambientais, da Companhia Hidrelétri-
ca do São Francisco (Chesf), da Compa-
nhia de Saneamento de Alagoas (Casal), 
bem como autoridades políticas e comu-
nidade, que lotou a Casa Legislativa. Alu-
nos da Escola Luiz Augusto também parti-
ciparam do debate.

A audiência foi comandada pelo pre-
sidente Valdo Sandes e contou com a par-
ticipação do Promotor João Batista, re-
presentando o Ministério Público de Del-
miro Gouveia; o secretário adjunto de 
Estado do Meio Ambiente e Recursos Hí-
dricos, Edilson Ramos e o Deputado Inácio 
Loiola, que formaram a mesa.

Ainda fizeram parte do debate o ge-
rente de qualidade da Casal, Alfredo Bre-
chó; o supervisor de tratamento da Casal 
Edvânio José da Silva; a coordenadora ge-
ral de energia elétrica da diretoria de li-

cenciamento ambiental do IBAMA, Regina 
Montenegro; o Administrador Regional da 
Chesf Augusto Cezar; o engenheiro do de-
partamento de Meio Ambiente da Chesf, 
Thiago Aragão; Ermi Ferrari, da fiscaliza-
ção do IMA; Manoel Messias, do laborató-
rio do IMA; o comerciante Zeca Queirós, 
representando a comunidade, além dos 
parlamentares, Edmo Oliveira, Pedro Pau-
lo, Carlos Roberto Cacau Correia, Geraldo 
Xavier, Milton Lisboa, Carlos José Bezerra 
(Gato), Francisco de Assis (Kinho) e Mar-
cos Costa. (Veja mais na página 3)
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Expediente

Durante a sessão do dia 7 de maio foi 
realizada a posse da vereadora Valfrânia 
Souza Santos, popularmente conhecida co-
mo Valfrânia da Adefideg. A parlamentar 
assume a vaga deixada por Henriqueta Car-
deal, que se afasta dos trabalhos do Legis-
lativo por motivos de saúde.

Ao tomar posse como membro da Ca-
sa Legislativa delmirense, a vereadora Val-
frânia ressaltou em seu discurso que a sua 
maior luta será em benefício das pessoas 
com deficiência. Ela também relembrou a 
história do seu pai, Pedro Nepomuceno, 
mais conhecido como Pedrão, que já ocu-
pou o cargo de vereador, e o trabalho de-
senvolvido pela vereadora Henriqueta. "Ini-

cialmente farei votos de melho-
ras a amiga e vereadora Henri-
queta Cardeal. Sei do trato ímpar 
que ela tem com esta legislatura 
como também por todos aqueles 
que porventura necessitem de se-
us préstimos, seja na capital, se-
ja na sua cidade Delmiro Gouve-
ia. A vereadora Henriqueta sem-
pre combateu o bom combate, 
buscando agir em consonância 
com seus princípios com vistas ao 
bem público. É com este espírito 
que espero agir no tempo que es-

tiver empossada neste cargo".
Valfrânia, que faz parte da Associação 

de Deficientes Físicos de Delmiro Gouveia 
(Adefideg), criticou o projeto arquitetôni-
co da Câmara de Vereadores, que não per-
mite a acessibilidade de pessoas com defi-
ciência, em especial os cadeirantes. "Em 
Delmiro Gouveia são mais de 13.807 pesso-
as que possuem algum tipo de deficiência. 
São pessoas que pelas adversidades estru-
turais da cidade não conseguem estar aqui 
presenciando às sessões deste legislativo 
pela adversidade estrutural da Câmara de 
Vereadores do Município de Delmiro Gou-
veia. São pessoas que têm desejos tão pun-
gentes de vida, mas que estes desejos qua-

se sempre se deparam na falta de sinaliza-
ção táteis nas calçadas, na esquizofrenia 
arquitetônica da cidade e da falta de fisca-
lização das novas obras, enfim, da omissão 
do poder público. A eles eu garanto: farei 
fazer valer este mandato! Cada gota de su-
or que caem dos nossos cadeirantes terá 
sentido a partir de hoje.

Os vereadores saudaram a nova cole-
ga e disseram que a Casa está de braços 
abertos para recebê-la. Os edis também 
relembraram o trabalho desenvolvido pe-
la vereadora Henriqueta e desejaram me-
lhoras à mesma. Estiveram presentes à so-
lenidade o presidente Valdo Sandes e os 
parlamentares Marcos Costa, Geraldo Xa-
vier, Francisco de Assis (Kinho), Carlos Jo-
sé Bezerra (Gato), Carlos Roberto Cacau 
Correia, Edmo Oliveira e Pedro Paulo.

Valfrânia da Adefideg (PP) é empossada vereadora

Diante das notícias de que Compa-
nhia de Saneamento de Alagoas (Casal) 
será privatizada, os vereadores de Del-
miro Gouveia debateram o assunto du-
rante a sessão realizada no dia 12 de mar-
ço. O tema foi abordado na tribuna pelo 
vereador Pedro Paulo (PT), ressaltando 
que a privatização será discutida na 
Assembleia Legislativa através de uma 
Audiência Pública.

O parlamentar, que é contra a privati-
zação, argumentou que os vereadores de-
vem procurar os deputados que apoiaram 
para que possam expor as consequências e 
assim sensibilizá-los. “Estive reunido com 
os funcionários da Casal e estou solidário a 
esta luta porque senti de perto a angústia 
de cada um deles. Estarei reunido com o lí-
der da bancada governista, o deputado  Ro-
naldo Medeiros, para que possamos refor-
çar o nosso pensamento de ser contra esta 
privatização, que trará sérias consequên-
cias no abastecimento de água para nossa 
região que já é tão sofrida. Nós como vere-
adores e representantes do povo delmi-

rense precisamos nos unir porque esta pri-
vatização é um crime contra o povo pobre 
do nosso Estado”, disse Pedro Paulo.

Compartilhando da mesma ideia do 
colega, o vereador Carlos José Bezerra 
(Gato), que é funcionário da empresa, 
também explanou ser contra a privatiza-
ção. Os vereadores Edmo Oliveira, Geral-
do Xavier e Edvaldo Nascimento também 
acompanharam o pensamento de Pedro 
Paulo. Edvaldo sugeriu a realização de 
uma Audiência Pública com representan-
tes da Casal, Estado e comunidade. 

Após o debate, o vereador Edvaldo fa-

lou sobre a sua Indicação envida ao Secre-
tário de Educação do Estado, Luciano Bar-
bosa, solicitando a transferência da 11ª 
Coordenadoria Regional de Educação 
(CRE) da cidade de Piranhas para Delmiro. 
O vereador Milton Lisboa ressaltou a im-
portância de solicitar à Prefeitura a utili-
zação dos equipamentos de proteção pe-
los garis, que estão trabalhando sem utili-
zá-los. O vereador Gato foi saudado pelos 
colegas por apresentar indicação ao Exe-
cutivo solicitando a compra de lonas para 
a proteção das caçambas que transpor-
tam o lixo da cidade para o lixão.

Parlamentares posicionam-se contra privatização da Casal



Cobrando responsabilidade das auto-
ridades, a Câmara de Vereadores realizou 
audiência pública sobre a mancha no Rio 
São Francisco.  O vereador e autor da au-
diência Edvaldo Nascimento abriu o deba-
te ressaltando a importância da discussão 
para a região. "Estamos aqui reunidos pa-
ra debater essa mancha escura que apare-
ceu no Rio São Francisco, saber a sua cau-
sa e procurar soluções para que a nossa po-
pulação tão sofrida não seja ainda mais pe-
nalizada pela má qualidade da água que 
está chegando às residências. Que possa-
mos realizar um bom debate, buscando al-
ternativas para este problema que assola 
nossa região sertaneja", falou.

Em seguida, o Deputado Inácio Loiola 
fez uma trajetória sobre a história do Rio 
São Francisco ressaltando fatos que contri-
buem para a degradação do mesmo e co-
brou providências sobre a mancha escura 
que estão nas suas águas. O deputado acu-
sou a Chesf de ser a causadora, em virtude 
do esvaziamento dos reservatórios e assim 
proliferando a alga que está causando a 
mancha. "Precisamos nos irmanar e nos jun-
tar contra essa degradação do nosso Rio São 
Francisco. Entendo que a causadora dessa 
mancha é a Chesf e é preciso que sejam to-
madas as devidas providências", frisou.

O promotor João Batista enfatizou 
que o Ministério Público estará em defesa 
da população, especialmente a delmiren-
se, e cobrou da Chesf que aumente a va-
zão da água para que a mancha, que é 
composta de microalgas, seja levada em-
bora. "O Ministério Público é para defen-
der o povo e se o que precisa para a remo-
ção da mancha é um aumento de vazão da 
água, é preciso que isso seja feito, porque 
a população não merece passar por isso. 
Ressalto que o Ministério Público de Ala-
goas, Bahia e Sergipe está fazendo o le-
vantamento dos prejuízos para que o povo 
seja ressarcido. Vamos trabalhar para que 
tudo isso seja reposto".

O secretário de Estado Edilson Ramos 
disse que o governo do Estado está empe-
nhado em elucidar o problema, que tem 
causado tantos transtornos para a popula-
ção de oito municípios, e também frisou 
que "se for preciso o aumento da vazão da 
água pela Chesf para que a questão seja 
resolvida, que seja feito". Para o supervi-
sor de tratamento da Casal, Edvânio, que 
apresentou um estudo sobre o impacto da 
mancha na distribuição de água pela com-
panhia, a culpa seria da Chesf na prolife-
ração das algas e cobrou também que se-
jam tomadas as providências. "A Casal 
também é uma vítima dessa mancha tanto 
quanto foi a sociedade", disse.

O engenheiro Thiago Aragão, repre-
sentante da Chesf, pontuou os questiona-
mentos feitos pelos palestrantes e defen-
deu a empresa. "A maioria das instituições 
já pegou o viés de que a mancha é culpa 
da Chesf, mas a empresa não se manifes-
tará porque aguarda o laudo com o real 
motivo desta mancha". Ele falou ainda 
que sobre o esvaziamento dos reservató-
rios ocorridos em fevereiro foram toma-
das todas as devidas providências. 

Os representantes do Ima, Manoel e 
Ermi, apresentaram laudos conclusivos de 
que a Chesf seria a responsável pela proli-
feração das microalgas. "Agradecemos à 
Câmara de Vereadores por este debate e 
estamos aqui para que a população tenha 
ciência do que realmente está acontecen-
do. Podemos dizer que a Chesf é a causa-

dora desse problema e frisar que o IMA es-
tá à disposição para buscar uma solução", 
falou Manoel.

A coordenadora do IBAMA, Regina, fa-
lou sobre os laudos emitidos pelo órgão, 
enfatizando que o mesmo tem responsa-
bilidade na realização do seu trabalho. Di-
ante das colocações sobre a Chesf, o admi-
nistrador regional Augusto Cézar frisou 
que caso seja constatado que a Chesf tem 
culpa, ela não irá fugir da sua responsabi-
lidade. "Garanto aos senhores, caso haja 
culpa da Chesf, ela não irá fugir da sua res-
ponsabilidade. Vamos aguardar o laudo pa-
ra ver o que diz", frisou. Em homenagem 
ao rio, Zeca Queirós recitou uma poesia.

O debate foi encerrado com os ques-
tionamentos dos vereadores Edmo Olivei-
ra, Francisco de Assis (Kinho) e Pedro Pau-
lo, que cobraram uma solução eficaz para 
o problema. "O que estamos vendo aqui é 
muita falação, mas precisamos ter uma re-
solutividade para o problema crítico que 
atinge nossa população. Isso é inadmissí-
vel", falou Edmo. "O Rio São Francisco 
vem sofrendo, a população sendo prejudi-
cada e ficamos somente no discurso. Que 
essa audiência seja um grande passo para 
uma resolução efetiva e uma resposta que 
a sociedade precisa", disse Pedro Paulo.

Da audiência, que foi concluída pelo 
1º vice-presidente Carlos Roberto Cacau, 
será elaborado um documento com tudo 
que foi discutido e enviado aos órgãos 
competentes.

Autoridades explanam sobre problema causado ao rio
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Em sessão extraordinária realizada 
no dia 27 de março, a Câmara de Vereado-
res de Delmiro Gouveia aprovou em pri-
meira e segunda votação o Projeto de Lei 
do Executivo que institui o Programa de 
Recuperação Fiscal (PREFIS). O projeto 
tem como objetivo promover a regulari-
zação de débito tributário municipal.

Durante a reunião, presidida pelo 1º 
vice-presidente Carlos Roberto Cacau 
Correia, devido a problemas de saúde do 
presidente Valdo Sandes, foi aprovado 
ainda o Projeto de Lei do Executivo que 
autoriza abertura de Crédito Especial no 
valor de R$ 50 mil.

Na tribuna, os vereadores Pedro Pau-
lo e Edvaldo fizeram pronunciamentos. Pe-
dro Paulo enfatizou o cartel praticado em 

Delmiro pelos donos de postos de combus-
tíveis com relação ao preço da gasolina. 
"Como representante do povo não poderia 
deixar de colocar aqui minha indignação 
contra esse cartel que foi formado.Isso é 
um abuso", falou. O parlamentar voltou a 

falar sobre a situação precária da saúde 
no município.

Edvaldo Nascimento falou sobre o 
processo que envolve a morte do ex-
vereador Fernando Aldo, onde a promoto-
ria de Mata Grande pediu o desaforamen-
to do júri para garantir a imparcialidade 
no julgamento do acusado. Já o vereador 
Milton Lisboa falou sobre o encontro que 
teve com o presidente do TJ, Washington 
Luiz, onde foi sinalizada a implantação do 
Programa Moradia legal em Delmiro Gou-
veia. O programa regulariza a documen-
tação de imóveis de cidadãos de menor po-
der aquisitivo.

Após as explanações dos edis, foram 
votadas proposições dos vereadores 
Edvaldo, Pedro Paulo e Cacau Correia.

Em sessão extraordinária, vereadores aprovam Programa de Recuperação Fiscal 
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de um concurso, porque se o programa dei-
xar de existir aquele concursado deverá ser 
demitido. Por isso esse número de vagas", 
falou. Edmo Oliveira também fez algumas 
considerações sobre o concurso, observan-
do a falta de cargos de ensino fundamen-
tal. O parlamentar ressaltou que muitas 
pessoas não tiveram acesso ao ensino mé-
dio e, da forma como estão sendo coloca-
dos os cargos, ficarão fora da oportunidade 
de ingressar na administração pública por 
meio do concurso. "Sugiro que sejam cria-
das vagas para garis e serviços gerais, que 
exigem o ensino fundamental para que o 
concurso contemple a todos", disse Edmo.

Geraldo Xavier, que também foi à tri-
buna, fez duras críticas à administração 
municipal. Ele também falou sobre o con-
curso e que esperava lisura. "Peço a Deus 
que esse concurso seja realizado com lisu-
ra, mas não acredito que isso aconteça". 
Geraldo falou ainda sobre alguns descon-
tentamentos sobre a atual gestão. 

Durante a sessão do 
dia 7 de maio, o centro do 
debate foi o Projeto de Lei 
do Executivo que prevê a 
autorização e normatiza-
ção para a realização do 
concurso público. A discus-
são foi realizada após a pos-
se da vereadora Valfrânia 
Souza Santos, popular-
mente conhecida como Val-
frânia da Adefideg.

O Projeto de Lei do 
concurso público, que foi 
enviada às comissões, foi 
taxado pela oposição co-
mo um mero cumprimento 
de obrigação judicial. O primeiro a se po-
sicionar sobre o assunto foi o vereador Pe-
dro Paulo, ressaltando que o certame só 
será realizado porque o Executivo foi 
obrigado pela justiça e que a quantidade 
de cargos oferecidos é muito menor do 
que a demanda do município.

Pedro Paulo também explicou que es-
tará apresentando algumas emendas ao 
Projeto de Lei e parabenizou o trabalho 
do judiciário. Seguindo o mesmo pensa-
mento do colega, o vereador Francisco de 
Assis (Kinho) também falou sobre a reali-
zação do certame, que seria apenas um 
cumprimento da lei. 

O vereador Carlos Roberto Cacau Cor-
reia explicou que, apesar de não ter apre-
ciado o Projeto de Lei, em conversa com o 
Executivo, havia buscado explicações para 
o número de vagas. "Muitos dos programas 
do município são federais então não tem co-
mo ofertar uma vaga permanente, através 

Concurso Público municipal é tema de sessão nordinária

A Audiência Pública realizada na Câ-
mara de Vereadores de Delmiro Gouveia 
no dia 10 de abril teve como tema a saúde 
no município. Vereadores e representan-
tes do Executivo debateram o tema, bem 
como apresentaram sugestões para que a 
população delmirense possa ser atendida 
de forma mais ampla.

A reunião contou com a presença da 
nova Secretária Municipal de Saúde, Geo-
nice Peixoto, que assumiu a pasta em jane-
iro. Durante a explanação da equipe do 
Executivo, os vereadores foram realizan-
do intervenções.

O presidente Valdo Sandes res-
saltou que apesar dos investimentos 
na saúde terem aumentado, o muni-
cípio ainda passa por diversas difi-
culdades no que se refere ao atendi-
mento à população, uma vez que as 
filas nos postos de saúde ainda conti-
nuam grandes.

Compartilhando do mesmo dis-
curso, o vereador Kinho também fez 
duras críticas à administração. "Mais 
uma Audiência Pública e mais um re-

latório do quadrimestre, com os mesmos 
problemas. Deus ajude que a secretária 
possa fazer um bom trabalho, mas com es-
sa gestão municipal que aí está eu duvi-
do", falou. O vereador Edvaldo fez algu-
mas colocações e frisou que é preciso uma 
maior atenção para que Delmiro possa se 
transformar em um polo na saúde. Ele ain-
da elogiou a implantação da UPA e do em-
penho da nova gestão na saúde.

Pedro Paulo colocou alguns pontos 
que foram apresentados na última audiên-
cia pública e não tiveram resultados, co-
mo a abertura de alguns postos de saúde 

que há anos encontram-se fechados, como 
o do Jardim Cordeiro e do Campo Grande. 
Juntamente com Edmo, elogiou o empe-
nho da secretária, que tem percorrido to-
do o município para diagnosticar os princi-
pais problemas e assim priorizar as ações. 

Ao falar na dificuldade do município 
em custear os gastos com o atendimento, 
tendo em vista que com a abertura da UPA 
passou a atender pessoas dos municípios 
circunvizinhos, o vereador Cacau expli-
cou que só haverá a concretização do con-
vênio com outras Prefeituras se a verba 
for repassada diretamente no banco. "Só 
haverá esse convênio entre os municípios 
se o dinheiro for transferido ainda no ban-
co, porque se for depender da vontade 
dos prefeitos de tomar consciência que 
utilizou aquele serviço e de que precisa re-
passar o dinheiro, nunca vai sair".

Ao fazer sua explanação a secretária 
Geonice disse estar empenhada em resol-
ver os problemas e que não tem ficado so-
mente na secretaria,  e assim procurado a 
melhoria para que a população possa des-
frutar de um serviço de qualidade. 

Saúde pública de Delmiro é debatida durante reunião

A Vereadora Henriqueta Cardeal 
(DEM), solicitou afastamento das suas 
atividades na Casa Legislativa delmi-
rense. A parlamentar deixou o cargo 
por questões de saúde e assumiu em 
seu lugar a suplente Valfrânia (PP), cu-
ja solenidade de posse aconteceu no 
dia 7 de maio.

Durante a posse da nova verea-
dora, os colegas relembraram o tra-
balho de Henriqueta como parlamen-
tar, enaltecendo especialmente a luta 
em benefício dos mais carentes. “Re-
ceber a vereadoraValfrânia é uma hon-
ra, mas não podemos esquecer o tra-
balho desenvolvido pela nossa colega 
Henriqueta ao longo desses anos. 
Espero que possa se recuperar o mais 
breve possível e assim dar continuida-
de ao seu trabalho em prol da comuni-
dade delmirense, em especial os me-
nos favorecidos”, disse o vereador 
Carlos José (Gato). 

Vereadora Henriqueta 
afasta-se de atividades 
por motivo de saúde
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