
Estamos entregando a você, cidadão, o Jornal 
da Câmara, que tem como objetivo estreitar 
os laços dos vereadores com a população del-
mirense. Neste impresso serão divulgadas as 
ações realizadas na Casa Legislativa, desde os 
acontecimentos no plenário até os atos inter-
nos da mesa diretora. Na sessão Ponto de Vis-

ta o leitor conhecerá o perfil de cada entre-
vistado e a sua opinião sobre determinados as-
suntos. Esperamos que através do Jornal da 
Câmara você possa acompanhar o trabalho de-
senvolvido pelos vereadores, e assim contri-
buir com o papel desempenhado pelos repre-
sentantes do povo. Boa leitura!

Vereadores delmirenses reafirmam 
compromisso com a comunidade 

Palavra do Presidente

Sessões são 
transmitidas ao vivo   

Ações do plenário Atos da mesa 
diretora 

Jornal�da�Câmara

Em fevereiro deste ano os vereadores delmirenses retomaram os trabalhos na Casa Legislativa. O objetivo em mais um ano de manda-
to é reafirmar o compromisso com a comunidade, apresentando projetos que farão com que a cidade se desenvolva e a população te-
nha maiores oportunidades. 
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Entrevista Presidente 
da Câmara - Valdo Sandes 

Sessões estão sendo transmitidas ao vivo pela 
Rádio Alternativa 104,9 FM

No início deste ano a nova mesa diretora 
da Câmara de Vereadores de Delmiro Gou-
veia iniciou seus trabalhos tendo como 
presidente o vereador Erivaldo Sandes 
(PMN), que tem como principal missão tra-
balhar com transparência, para que a po-
pulação conheça todas as decisões e 
ações que estão sendo tomada pela Casa. 
Valdo pretende ainda retomar o calendá-
rio de audiências públicas na Casa Legisla-
tiva, fazendo com que a população parti-
cipe de discussões pertinentes ao municí-
pio e assim contribua para o seu cresci-
mento. Nesta entrevista o presidente fala 
sobre seus objetivos na condução da Câ-
mara.

Jornal da Câmara – Qual o seu principal 
objetivo durante estes dois anos de man-
dato?
Valdo Sandes – Meu compromisso é traba-
lhar com transparência, mostrando para a 
população todo o trabalho que está sendo 
desenvolvido nesta Casa Legislativa, os 
projetos que os vereadores estão apre-
sentando em benefício da comunidade, fa-
zendo com que as pessoas se aproximem 
do Legislativo. 

Jornal da Câmara – Como o senhor pre-
tende mostrar este trabalho à popula-
ção?
Valdo Sandes – Para que o objetivo de tra-
balhar com transparência fosse alcançado 
fechamos um contrato com a Rádio Alter-
nativa onde estamos transmitindo as ses-
sões ao vivo porque mesmo que as pessoas 
não possam se deslocar para a Câmara po-
derão acompanhar todo o debate, as pro-
posições. É uma maneira de estarmos pres-
tando conta do nosso trabalho. Além da 

transmissão pela rádio estamos publican-
do este jornal, que também vai fazer com 
que a população saiba do que está sendo 
proposto, porque traz todos os aconteci-
mentos da Casa, inclusive todos os atos da 
mesa diretora.

Jornal da Câmara – O senhor pretende re-
alizar alguma ação para que a população 
tenha maior participação nos projetos 
que são apresentados nesta Casa?
Valdo Sandes – Nosso compromisso com a 
população é primordial, até porque so-
mos os representantes do povo. Para que 
nossos projetos tenham a participação do 
delmirense estaremos realizando audiên-
cias públicas na Câmara de Vereadores pa-
ra que a comunidade possa expressar sua 
opinião sobre determinado projeto a ser 
realizado no município e, a partir daí este 
projeto ser desenvolvido dentro da reali-
dade e anseios da população.   

Jornal da Câmara – Como os senhores tra-
balharão com o Poder Executivo? 
Valdo Sandes – A Câmara de Vereadores de 
Delmiro só tem um objetivo: o bem dos del-
mirenses. Tendo isso como base nós traba-

As sessões da Câmara de Vereadores de 
Delmiro Gouveia estão sendo transmiti-
das ao vivo pela Rádio Alternativa 
FM,104,9. A parceria com o veículo de 

lharemos da melhor forma com o Executi-
vo, procurando aprovar os projetos que be-
neficiem o nosso povo. Nós estamos do la-
do da população, somos os representantes 
dela. Nós seremos parceiros do Poder Exe-
cutivo desde que sejam projetos que tra-
gam melhorias para a população.

Jornal da Câmara – E o papel de órgão fis-
calizador?
Valdo Sandes - O principal papel de uma Câ-
mara de Vereadores é a fiscalização do Po-
der Executivo e nós vamos cumprir o regi-
mento que nos norteia. Nós fiscalizaremos 
o Executivo para que os projetos desenvol-
vidos por esse poder possam sempre ter 
uma única razão: desenvolver o município 
e melhorar a qualidade de vida do povo.

Jornal da Câmara - Qual a mensagem o 
senhor deixa para os delmirenses?
Valdo Sandes – Espero que a população par-
ticipe das sessões, que venhama esta Casa 
procurar os vereadores que são seus repre-
sentantes para que juntos possamos cons-
truir melhores projetos para Delmiro Gouve-
ia, projetos que tenham como principal foco 
a melhoria da qualidade de vida de todos.

comunicação tem proporcionado 
um acompanhamento das sessões 
pela população, com conhecimen-
to dos projetos e decisões tomadas 
pelos vereadores. “A iniciativa da 
transmissão ao vivo foi um grande 
passo da Casa Legislativa porque as 
pessoas podem acompanhar o tra-
balho dos vereadores sem precisar 
se deslocar de casa. Acho que a Câ-
mara de Delmiro está de parabéns 
e serve como exemplo para os ou-
tros órgãos públicos no que se refe-

re à transparência nos atos”, frisou o ra-
dialista Cláudio Márcio, responsável pe-
la transmissão pela Alternativa FM.   
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“Minha missão é tra-
balhar com transpa-

rência, para que a po-
pulação conheça todas 
as decisões e ações que 

estão sendo tomada 
pela Casa”

Ponto de Vista

Expediente



No dia 3 de fevereiro, a Casa Legislativa de 
Delmiro Gouveia retomou suas atividades. A 
primeira sessão do ano foi presidida pelo vi-
ce-presidente Edvaldo Nascimento, substi-
tuindo o presidente Valdo Sandes que se en-
contrava em reunião em Maceió, a convite 
do Tribunal de Contas do Estado. Estiveram 
presentes ainda os vereadores Francisco de 
Assis (Kinho), Ezequiel (Kel), Carlos José Be-
zerra (Gato), Carlos Roberto Cacau Correia 
da Silva e Clayriane Brandão. Na ordem do 
dia foram apresentadas seis proposições – 

A sessão do dia 10 de fevereiro foi marcada 
pelo debate em torno dos acidentes regis-
trados na AL-145, que liga o município a BR-
243. A discussão foi levada a plenária atra-
vés da indicação nº 006/2011, do vereador 
Edvaldo Nascimento, que solicita o departa-
mento de Estradas e Rodagens (DER), a cons-
trução de uma ciclovia até o Campus da Ufal 
Sertão, localizado nesta rodovia. Os verea-
dores se posicionaram sobre o perigo da ro-
dovia, tendo em vista a inauguração do Cam-
pus da UFAL, onde circulará um grande fluxo 
de alunos na região. e Além da discussão so-
bre da AL-145, foi apresentado o Projeto de 

Na reunião do dia 31 de março, os vereado-
res delmirenses aprovaram três Projetos de 
Lei do Executivo. Um destes projetos foi te-
ma do debate entre os parlamentares – o de 
nº 02/2011, que autoriza o poder Executivo 
a doar lotes de propriedade do município 
para fins de incentivo e fomento da econo-
mia local. As questões foram levantadas pe-
lo vereador Edvaldo Nascimento, que res-
saltou a importância do projeto conter mai-
ores detalhes, especificando as empresas 
que os terrenos serão doados. “Acredito 
que o projeto necessite de maiores deta-
lhes, como o nome das empresas que rece-
berão os terrenos, quanto tempo ficarão 
instaladas, entre outras informações. Não 
concordo que este projeto seja votado des-
sa maneira, sem reunir todas as informa-
ções”, falou o vereador. O presidente Valdo 
Sandes, enfatizou que o Projeto trará bene-

Membros do Executivo municipal estiveram 
presentes à sessão do dia 24 de fevereiro. Os 
vereadores receberam a vice-prefeita Ziane 
Costa, a secretária de Assistência Social Cris-
tiana Luna e o secretário de Governo João 
Edson. Estiveram presentes o presidente Val-
do Sandes e os vereadores Geraldo Xavier, 
Ezequiel Costa (Kel), Francisco de Assis (Ki-
nho), Edvaldo Nascimento, Marcos Costa, 
Clayriane Brandão, Carlos José Bezerra (Ga-
to) e Carlos Roberto Cacau Correia. O convite 
foi realizado pelo presidente da Casa Legisla-
tiva, Valdo Sandes, e teve como objetivo 
apresentar aos parlamentares a prestação de 
contas do governo. “Acompanhar o orçamen-
to é uma das competências dos vereadores 

moção parabenizando a Universidade Fede-
ral de Alagoas pelo seu cinqüentenário, indi-
cada pelo vereador Edvaldo Nascimento; e 
as outras do vereador Kel, que foram enca-
minhadas para o Executivo. As indicações so-
licitavam conclusão do calçamento e cons-
trução de uma quadra de esportes no povoa-
do ao José; construção de um campo de fute-
bol no povoado São Sebastião; construção 
de uma praça na entrada do povoado Gan-
gorra e conclusão de calçamento no povoa-
do Jardim Cordeiro. 

Resolução nº 01/2011, que dispõe sobre as 
assinaturas dos atos pelos integrantes da Me-
sa Diretora e dá outras providências, pro-
posto pela mesa diretora; ofício nº 
023/2011, encaminhado pelo Executivo so-
bre o veto parcial ao Projeto de Lei 
15/20111, do orçamento para 2011. Pelo ve-
reador Edvaldo Nascimento ainda foi pro-
posto: moção nº 003/2011 parabenizando o 
novo reitor e vice-reitor da Universidade 
Estadual de Alagoas e construção de uma 
praça na Travessa Nestor Figueiredo Gomes 
com a rua 15 de Novembro, localizada na di-
vida entre os bairros Centro e Eldorado.

fícios para o município. “O que o executivo 
pretende é fomentar a economia munici-
pal, dando a infraestrutura para as empre-
sas se instalarem”, falou. O vereador Ge-
raldo Xavier, se manifestou sobre o assun-
to. “Além de serem doados para empresas, 
alguns destes terrenos serão doados para as-
sociações, como a Associação de Deficien-
tes de Delmiro Gouveia, a associação de ca-
minhoneiros, mototaxistas, entre outras 
empresas. Vou trazer estes detalhes na pró-
xima sessão”, comprometeu-se o vereador. 
Apesar da discussão, o projeto foi aprovado 
por cinco votos a favor dos vereadores Ge-
raldo Xavier, Ezequiel (Kel), Francisco de 
Assis (Kinho), Marcos Costa e Carlos José 
(Gato), com o voto contrário do vereador 
Edvaldo. “O que estou me opondo é a forma 
como o projeto está sendo colocado, sem 
as especificações necessárias”, falou 

Edvaldo. O plenário também debateu sobre 
a dificuldade na contratação de médicos pa-
ra o município e região, enfatizando que os 
profissionais estão sempre se deslocando 
em busca das cidades onde pagam o salário 
maior, o que tem causado constantes per-
das para as Prefeituras. “Nós temos acom-
panhado esta evasão de médicos no nosso 
município e na região, o que não é culpa da 
Prefeitura. Este é um problema em todo o 
Estado, inclusive, correndo o risco do Pro-
grama de Saúde da Família ser extinto em 
alguns municípios pela dificuldade de se en-
contrar um médico para fazer parte da equi-
pe”, frisou Valdo. Marcos Costa explicou 
que uma das soluções seria a unificação dos 
salários destes profissionais. “Poderia ha-
ver uma unificação destes salários dos médi-
cos, pelo menos no Estado, para que não so-
framos com esta evasão”, falou. 

então acredito ser de suma importância es-
tes esclarecimentos e prestação de contas. 
Temos que fiscalizar e acho que estas discus-
sões só engrandecem o parlamento”, frisou o 
presidente. Os secretários explanaram sobre 

as ações realizadas e responderam aos ques-
tionamentos dos vereadores. Nesta sessão fo-
ram votadas ainda as seguintes proposições: 
Projeto de Lei nº 16/2010, que cria o contro-
le interno do Poder Executivo Municipal; Pro-
jeto de Lei nº 17/ 2010, que cria o Conselho 
Municipal dos Direitos da Mulher; Projeto de 
Lei nº 19/2010, todos do Executivo Munici-
pal. Foram apresentadas ainda duas moções 
e um requerimento do vereador Edvaldo Nas-
cimento. As moções foram destinadas ao Con-
selho de Pastores pela realização da primeira 
“Marcha para Jesus”; à UFAL pela cinqüente-
nário e o requerimento solicitando audiência 
pública para discutir ações da UFAL no Cam-
pus Sertão no seu cinquentenário. 

Legislativo retoma atividades com proposições que beneficiam a população  

Vereadores debatem sobre acidentes na AL-145 e apresentam sugestões

Parlamentares discutem Projeto de Lei que versa sobre doação de terrenos

Reunião conta com participação de representantes do Executivo
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04 Atos da mesa diretora

    Projeto de Lei nº 001/ 2011
Dispõe sobre a contratação por tempo de-
terminado para atender a necessidade 
temporária de excepcional interesse pú-
blico, nos termos do inciso VII do art. 91 
da Lei Orgânica Municipal, e dá outras pro-
vidências.
Delmiro Gouveia, 17 de janeiro de 2011 

    Projeto de Lei n° 002/2011 
ALTERA O ANEXO I DA LEI Nº     949/2008, 
E ADOTA OUTRAS  PROVIDÊNCIAS.
O  PREFEITO DO MUNICÍPIO DE DELMIRO 
GOUVEIA-AL., no uso de suas atribuições 
que lhe confere o art. 62, inciso IV da Lei 
Orgânica Municipal.
Faço saber que o Poder Legislativo decre-
tou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - O anexo I da Lei nº 949/2008 pas-
sa a ser o seguinte:
  CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO
Art. 2º - As despesas decorrentes das medi-
das previstas nesta Lei correrão por conta 
dos Elementos de Despesas das Dotações 
Orçamentárias 3.1.90.11.00 – Vencimen-
tos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil e 
3.1.90.13.00 – Obrigações Patronais.
Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de 
sua publicação, produzindo seus efeitos a 
partir de 01 de fevereiro de 2011.
Sala das Sessões da Câmara Municipal de 
Delmiro Gouveia, em 07 de fevereiro de 
2011. 
Erivaldo Bezerra Sandes - Presidente

  JUSTIFICATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 
02/2011
O Projeto de Lei que Altera o anexo I da 
Lei nº 949/2008 e adota outras providên-
cias é uma necessidade imperiosa diante 
da nova demanda de serviços que atual-
mente ocorre no Poder Legislativo o que o 
leva, também, a precisar de uma reade-
quação da estrutura de cargos de provi-
mento em comissão.

  ANEXO AO PROJETO DE LEI  Nº 
02/2011, DE 07 DE FEVEREIRO DE 2011
PROJETO DE LEI  Nº 02/2011, DE 07 DE 
FEVEREIRO DE 2011 QUE QUE ALTERA O 
ANEXO I DA LEI Nº 949/2008 DO PODER 

LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE DELMIRO 
GOUVEIA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
PREMISSAS E METODOLOGIA DE CÁLCULO 
UTILIZADAS NO IMPACTO ORÇAMENTÁRIO- 
FINANCEIRO ART. 16, INCISO I E § 2º, LEI 
COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 101/2000
Delmiro Gouveia , 10 de fevereiro de 2011
Erivaldo Bezerra Sandes - Presidente

   Projeto de Lei nº 003/2011-CMDG/GP 
Institui o Adicional de Produtividade aos 
servidores públicos do Poder Legislativo 
Municipal e adota outras providências.
Delmiro Gouveia/Al, 15 de março de 
2011.
Erivaldo Bezerra Sandes - Presidente

    RESOLUÇÃO Nº 01/2011, de 10 de fe-
vereiro de 2011.
DISPÕE SOBRE AS ASSINATURAS DOS ATOS 
PELOS INTEGRANTES DA MESA DIRETORA E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
A MESA DIRETORA FAZ SABER QUE 
APROVOU E ELA PROMULGA A SEGUINTE 
RESOLUÇÃO:
CONSIDERANDO o disposto no art. 16, 17 e 
18 do Regimento Interno da Câmara Muni-
cipal de Delmiro Gouveia;
CONSIDERANDO que se faz necessária a 
máxima publicidade dos atos da Mesa Dire-
tora, os quais devem ser levados a efeito 
em observância aos princípios constituci-
onais a que vinculados, máxime o da lega-
lidade, da moralidade, da publicidade, da 
indisponibilidade dos bens públicos, da 
eficiência, etc.
CONSIDERANDO, ainda, que se faz neces-
sário uma maior participação de todos os 
Membros da Mesa Diretora nos atos deci-
sórios e de gestão;
CONSIDERANDO, por fim, que a forma ma-
is democrática de decisão é a melhor a ser 
adotada, a tudo somado a circunstância 
de que a Câmara Municipal de Delmiro 
Gouveia deve buscar a desejada eficiên-
cia nos atos por si praticados.
RESOLVE: 
Art. 1º - Definir que os atos emanados da 
Mesa Diretora sejam assinados pela maio-
ria absoluta dos seus membros.
Art. 2º - Definir que a eventual substitui-

ção do Membro da Mesa Diretora, em de-
corrência de faltas e impedimentos, deve-
rá ser automática, devendo, assim, o Vi-
ce-Presidente substituir o Presidente e as-
sim sucessivamente.
Art. 3º - Definir que a Mesa Diretora, pela 
maioria dos seus Membros, poderá delibe-
rar, julgando ser relevante a matéria, pe-
la assinatura da maioria absoluta dos seus 
Membros, sem prejuízo das atribuições 
privativas de cada um dos seus Membros, 
como também sem que isso importe em 
subtração ou retirada dos poderes própri-
os e inatos de cada um.
Art. 4º - Os casos omissos serão resolvidos 
pela Mesa Diretora da Câmara de Delmiro 
Gouveia.
Art. 5º – Esta Resolução entra em vigor na 
data de sua publicação, revogadas às dis-
posições em contrário.
Delmiro Gouveia, Al., 10 de fevereiro de 2011.
Erivaldo Bezerra Sandes - Presidente
Edvaldo Francisco do Nascimento - Vice-
Presidente
Carlos Roberto Correia da Silva - 2º Vice-
Presidente
Ezequiel de Carvalho Costa - 1º Secretário
Geraldo Xavier - 2º Secretário
Francisco de Assis Pereira de Sá - 3º Secretário

Ao assumir a gestão da Casa Legislativa um dos compro-
missos da nova Mesa Diretora era o reajuste da gratifica-
ção dos funcionários e dos cargos comissionados. Já no 
mês de fevereiro o reajuste foi votado e aprovado e os no-
vos valores foram pagos no mês de março retroativamen-
te. Para o presidente da Casa, Valdo Sandes, este era um 
dos principais projetos a serem votados. “Assim que assu-
mimos a Mesa Diretora nos empenhamos em votar este Pro-
jeto, que é de suma importância para o servidor desta Ca-
sa. Acredito que uma remuneração adequada é um dos 
principais incentivos para que o trabalhador cumpra as su-
as funções com mais prazer”, ressaltou.

Nova Mesa Diretora reajusta gratificação dos funcionários e 
comissionados da Casa Legislativa
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