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Representantes da Guarda Municipal 
de Delmiro Gouveia que estiveram na Câ-
mara de Vereadores no dia 11 de maio co-
memoraram a aprovação do Plano de Car-
gos, Carreiras e Salários (PCCS) da cate-
goria pelos parlamentares. O Projeto de 
Lei do Executivo foi apreciado em regime 
de urgência urgentíssima, sendo aprova-
do em primeira e segunda votação. (Leia 
mais na página 03
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Vereadores 
aprovam Plano de 
Cargos, Carreira e 
Salário da Guarda 

Municipal 

Câmara concede título de 
Cidadão Delmirense a três 
médicos queridos pela 
comunidade  
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 
queridos por toda a comunidade e tiveram seus títulos aprova-
dos por unanimidade, fizeram lotar a Casa Legislativa de con-
vidados e pacientes que fizeram questão de estarem presen-
tes. (Leia mais na página 05)

Câmara inicia 17ª Legislatura e presidente Ezequiel Costa 
propõe mandato com efetiva representatividade da população 

No dia 1º de janeiro de 2017 teve iní-
cio a 17ª Legislatura na Câmara de Verea-
dores de Delmiro Gouveia. Composta por 
11 parlamentares, a Casa Legislativa tem 
como presidente Ezequiel de Carvalho 
Costa (PSB), que propõe aos colegas um 
mandato voltado efetivamente para aten-
der aos reais anseios da população. Para o 
presidente, é preciso que os vereadores 
procurem apresentar proposições que es-

tejam de acordo com o que o povo real-
mente almeja. Para tanto, Kel explica 
que audiências públicas são importantes 
instrumentos para ouvir a comunidade. 
“Por meio das audiências públicas pode-
mos ouvir a população e assim construir 
proposições que estejam de acordo com o 
que a nossa gente deseja. Assim seremos 
fiéis representantes do povo que nos ele-
geu”.
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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 
realmente 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 
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 ofertados. Nesses quatro 
meses em que estamos à frente do 
Poder Legislativo procuramos 

Na noite do dia 8 de março, a Casa 
legislativa promoveu uma sessão solene 
em  homenagem à s  mu l he re s .  A 
solenidade reuniu grande público, com 
representantes de diversos segmentos da 
sociedade, servidoras da Casa Legislativa 
e convidados, lotando o plenário. O 
prefeito Eraldo Cordeiro, o vice Gabriel 
Varjão e secretários municipais também 
estiveram presentes. O presidente 
Ezequiel de Carvalho Costa (Kel) conduziu 
a reunião juntamente com a 1ª vice-
presidente Fabíola Marques, idealizadora 
da sessão. Os parlamentares Daniel 
Marques, Raimundo Valter (Casa Grande) 
e Enoque Batista também participaram. 

A vereadora Fabíola Marques falou do 
orgulho em representar as mulheres na 
Casa Legislativa. "Um dos momentos mais 
marcantes da minha passagem por esta 
casa é este, onde sou a voz das mulheres 
delmirenses, represento anseios, suas 
necessidades, mas, com muita honra a 
sua força, sua garra, sua fé e coragem".

Mulheres são homenageadas durante sessão solene 
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Expediente

Palavra do Presidente 
Ezequiel de Carvalho Costa (Kel)

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  propos ições  aqu i 
apresentadas 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. 

Finalizando as explanações, Kel 
agradeceu a presença de todos e 
homenageou as mulheres em nome da sua 
mãe e da sua esposa Lêda. "Precisamos 
agradecer a Deus pela presença das 
mulheres; vocês para nós são tudo e não 
merecem apenas um dia, mas sempre 
serem lembradas. Para mim é uma grande 
sat is fação estar  real izando esta 

solenidade com a presença de todos 
vocês, especialmente com as servidoras, 
que são a maioria no quadro de 
funcionários desta Casa".

A solenidade foi encerrada com a 
apresentação musical do cantor Chico e a 
distribuição de rosas pelo presidente, 
vereadores e equipe.
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Os vereadores presentes à reunião 
que compareceram à votação do PCCS da 
Guarda Municipal no dia 11 de maio – 
Marcos Costa, Francisco de Assis Pereira 
(Kinho), Enoque Batista, Júnior Lisboa, 
Raimundo Valter (Casagrande), Fabíola 
Marques, Henriqueta Cardeal, Daniel 
Marques e Carlos Roberto Cacau Correia 
da Silva - aprovaram o projeto por 
unanimidade. Além de instituir o plano, o 
documento atual revoga a Lei nº 1.169 de 
24 de novembro de 2016, que teria sido 
env iado à  Casa Leg is lat iva  pela 
administração municipal anterior. 

A aprovação causou grande euforia 
aos guardas presentes, que agradeceram 
aos parlamentares. O vereador Enoque 
Batista falou que o plano é de grande 

Aprovado Plano de Cargos e Carreiras da Guarda Municipal 
merecimento por parte da 
corporação. “Os Guardas 
Municipais expõem suas 
v i d a s  e  n ã o  s ã o 
r e m u n e r a d o s 
merecidamente, mas com 
esse Plano de Cargos, 
Carreiras e Salários terão o 
reconhecimento. Agora 
precisamos lutar para que 
possam se qualificar por 
meio de treinamentos, que 
inclusive podem ser dados 
pelos próprios membros da 
corporação”, frisou. O 

vereador complementou que lutará pela 
reforma do alojamento da categoria.

Para Casagrande, a preocupação em 
aprovar o projeto é para melhorar o 
trabalho da categoria. “Não estamos 
preocupados se daqui a quatro anos vocês 
votarão em nós ou não. Esta aprovação é 
para o bem da categoria, que merece há 
muito tempo esse PCCS”. O vereador 
Daniel Marques, que é Guarda Municipal, 
disse estar emocionado com a aprovação. 
“Estou emocionado com a aprovação 
desse projeto porque é um grande ganho 
para essa classe. Quero agradecer o apoio 
dessa Casa Legislativa por estar sempre 
em busca do que é melhor para a 
população. Ver esta Casa valorizando as 
categorias nos dá a esperança de uma 

sociedade mais justa”, ressaltou.
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. “É uma satisfação enorme 
ter essa Casa sempre ao lado dos Guardas 
Municipais. Apesar deste novo projeto do 
Executivo modificar algumas conquistas 
do projeto anterior, estamos muito 
felizes. Só temos a agradecer ao apoio dos 
vereadores”, falou. Ele dedicou a 
conquista ao colega de farda, Carlos 
Lacerda,  o  Car lão,  que  fa leceu 
recentemente. 

Para Kinho, a aprovação é um grande 
passo. “O projeto pode ter sofrido 
algumas alterações, mas já é um grande 
passo para a categoria”. O presidente 
Ezequiel de Carvalho Costa (Kel) encerrou 
a sessão ressaltando o grande momento 
para a categoria. “Desde quando estive 
vereador em 2011 acompanho a luta da 
Guarda Municipal e sempre estive 
s o l i c i t a n d o  a o s  g e s t o r e s  e s t a 
implantação. Hoje muito me orgulha ter 
esse projeto aprovado por esta Casa 
porque o nosso objetivo é aprovar as leis 
para que possam melhorar cada vez mais 
o trabalho dos servidores municipais. Foi 
uma grande luta, mas com certeza virão 
melhores dias”, finalizou. 

A Câmara de Vereadores de Delmiro 
Gouveia, juntamente com o Colegiado 
Territorial do Alto Sertão, o Consórcio 
Regional de Resíduos Sólidos do Sertão 
(CRERSSAL) e a Articulação Semiárido 
(ASA), realizou uma audiência pública 
que teve como tema o enfrentamento à 
seca.

A ação foi amplamente elogiada 
pelos presentes, que ressaltaram a 
importância do envolvimento dos 
parlamentares com uma questão que tem 
atingido toda a sociedade sertaneja. 
"Sempre que precisarem debater assuntos 
que possam trazer melhorias para o nosso 
povo pode contar com essa Casa 
Legislativa", afirmou o presidente 
Ezequiel de Carvalho Costa (Kel), que 
esteve à frente da reunião juntamente 
com os parlamentares Daniel Marques, 

Enfrentamento à seca é tema de audiência pública

Enoque Batista e Júnior Lisboa.
A audiência contou também com a 

participação do Conselho Estadual de 
Desenvolvimento da Agricultura Familiar 
e Reforma Agrária (CEDAFRA), que criou 
uma comissão para analisar a situação dos 
municípios do alto sertão e apresentar 
propostas para a convivência com a 
estiagem.

Após a apresentação do tema pelo 
presidente Kel, a coordenadora do 
Colegiado Territorial do Alto Sertão, Ana 
Cristina, iniciou as explanações. "É 
preciso encontrar alternativas para a 
convivência com a seca e hoje, junto com 
a sociedade civil e entidades, estamos 
buscando meios para que isso seja 
possível", frisou Ana.
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Na manhã do dia 18 de março os vereadores delmirenses 
participaram de solenidade com o Governador Renan Filho. O 
presidente da Casa Legislativa, Ezequiel Carvalho Costa (Kel), 
esteve no palanque junto às autoridades representando os 
parlamentares, enquanto os outros edis marcaram presença 
junto ao público.Comparecerem ao evento as vereadoras 
Fabíola Marques, Henriqueta Cardeal e os vereadores Carlos 
Roberto Correia (Cacau), Enoque, Daniel Marques, Marcos Costa, 
Júnior Lisboa, Francisco de Assis (Kinho) e Casa Grande.

A solenidade marcou a assinatura da ordem de serviço para 
a construção do 9º Batalhão de Polícia Militar (BPM) e para a 
manutenção predial do Subgrupamento do Corpo de Bombeiros 
Militar, ordem de serviço para recuperação do reservatório e 
outra ordem para a construção do Memorial Delmiro Gouveia, 
que servirá como um novo atrativo turístico para a região. 

Parlamentares participam de solenidade com governador Renan Filho

O abandono do matadouro, mercado 
público e rodoviária foi o foco da sessão 
ordinária na Câmara de Vereadores no dia 
20 de abril. Os órgãos municipais, que são 
admin i s t rados  por  uma empresa 
terceirizada, foram citados pelo vereador 
Daniel Marques, que apontou diversas 
irregularidades e má administração.
Daniel ressaltou que a empresa SR 
empreendimentos, responsável pelo 
gerenciamento dos prédios, não vem 

Vereadores cobram providências sobre administração do 
matadouro, mercado público e rodoviária 

cumprindo o que está estabelecido no 
contrato, causando grandes transtornos 
para a população e comerciantes.

Ele enfatizou que o contrato 
celebrado entre a prefeitura e a SR já 
chega aos sete anos e que não está sendo 
realizado o que foi acordado. "O contrato 
afirma que a empresa pode cobrar taxas 
dos comerciantes e que seria responsável 
ainda por reformas e investimentos, mas 
nada disso tem sido feito. O que temos 

visto é um descaso. Qual foi a melhoria? 
Qual foi a ampliação, a construção?", 
indagou o vereador. 

O presidente Kel também falou sobre 
o descaso. "Devemos nos unir para cobrar 
do Executivo para que tome as devidas 
providências, inclusive judiciais, contra a 
empresa que administra esses órgãos. 
Estamos assistindo a um verdadeiro 
descaso, e o que depender desta Casa 
Legislativa vamos fazer para que se 
reverta esse quadro", afirmou.

Durante encontro de gestores 
municipais do Alto Sertão e trade 
turístico, realizado em janeiro no Sebrae, 
o presidente da Câmara Ezequiel de 
Carvalho Costa expressou o seu desejo 
dos poderes municipais empenhados na 
geração de emprego e renda no 
município. O evento, que contou com a 
presença do Ministro do Turismo Marx 

Presidente Kel quer poderes Executivo e Legislativo 
empenhados na geração de emprego e renda 

Beltrão, reuniu lideranças da região. 
“Delmiro precisa urgente de geração 

de emprego e renda. Estou muito 
sensibilizado com isso e sei que a Câmara 
vai dar sua contribuição; ao prefeito 
padre Eraldo peço atenção especial ao 
assunto e que o Ministro Max possa trazer 
coisas boas para Delmiro”, frisou Kel. 
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A sessão solene que marcou a entrega 
de Título de Cidadão Delmirense aos 
médicos  Carlos Alexandre Batista Hora, 
Ney Fabrício Benigno Simões e Sérgio de 
Moraes Carneiro foi conduzida pelo 
presidente Ezequiel de Carvalho Costa 
(Kel), e teve a participação dos 
parlamentares Francisco de Assis (Kinho), 
Fabíola Marques, Henriqueta Cardeal, 
Daniel Marques, Marcos Antônio, Geraldo 
Xavier,  Carlos Roberto Correia (Cacau), 
Enoque Batista e Raimundo Valter 
(Casagrande).

Câmara concede títulos a três médicos queridos pela comunidade  
Após a leitura dos currículos dos 

homenageados pela vereadora Fabíola, os 
parlamentares propositores dos títulos – 
Kinho, Enoque e Geraldo– utilizaram a 
tribuna para falar dos agraciados. Nos 
discursos, os vereadores frisaram a 
importância dos médicos para a 
comunidade e o trabalho realizado em 
Delmiro Gouveia, relembrando que os 
mesmos poderiam ter escolhido qualquer 
outro lugar para trabalhar, mas fixaram-
se no município, fazendo grande 
diferença no que diz respeito ao cuidado e 
carinho com os pacientes. O vereador 
Enoque levou dois pacientes do Doutor 
Ney para prestar depoimentos e 
agradecer o tratamento.

Emocionados, os três médicos 
receberam os títulos dos vereadores e 
agradeceram o reconhecimento da Casa 
Legislativa pelo trabalho desenvolvido. 
Contaram suas histórias de como 
iniciaram o trabalho em Delmiro e a luta 
constante por uma saúde pública de 

qualidade.  Em seguida, discursaram a 
ex-vice prefeita Ziane Costa, o atual vice-
prefeito Gabriel Varjão e o Deputado 
Estadual Ricardo Nezinho.

“Esta, para mim, é umas das mais 
emocionantes sessões que presido. Só 
temos a agradecer ao trabalho desses 
profissionais no município e dizer que essa 
Casa sente-se honrada em conceder esses 
títulos ao senhores”, frisou o presidente 
Kel. A sessão reuniu ainda autoridades da 
região e familiares dos homenageados. 

No dia 7 de abril o Poder Legislativo 
de Delmiro Gouveia realizou Audiência 
Pública sobre a Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC) Nº 287/2016, que 
estabelece a reforma da Previdência. O 
evento, realizado pela Câmara em 
p a r c e r i a  c o m  o  S i n d i c a t o  d o s 
Trabalhadores Rurais do município, 
reuniu dezenas de pessoas, lideranças e 
trabalhadores rurais da região no Ginásio 
de Esportes do Bairro Novo.

O presidente Kel frisou a importância 
do debate. "Reunimos hoje dezenas de 
pessoas que vieram aqui demonstrar e 
argumentar sobre sua posição contrária a 

Audiência Pública debate reforma da previdência 

essa reforma da Previdência. A Câmara de 
Delmiro, junto com o Sindicato dos 
Trabalhadores, se orgulha em promover 
esse debate", ressaltou. Os vereadores 
Daniel Marques e Raimundo Valter (Casa 
Grande) estiveram presentes à reunião.

Durante a audiência o Deputado 
Estadual Ronaldo Medeiros realizou uma 
explanação sobre os as crueldades da 
reforma, ressaltando que o déficit da 
previdência divulgado pelo governo é uma 
mentira. "Ao contrário do que o Governo 
Federal está divulgando, a Previdência 
Social não é deficitária. Não há rombo", 
falou.

A  a u d i ê n c i a  t e v e  c o m o 
encaminhamentos a unanimidade dos 
presentes orientando para que os 
parlamentares votem contra a reforma da 
prev idênc ia  e  a  necess idade da 
continuidade das mobilizações e lutas, 
além de realizar o contato com deputados 
federais e senadores a fim de cobrar seu 
posicionamento contrário sobre a 
reforma. Ainda foi enviado um documento 
em nome da Câmara de Vereadores aos 
deputados e senadores demonstrando a 
pos ição contrár ia  do leg i s lat ivo 
delmirense à PEC.

Parlamento delmirense tem duas cadeiras ocupadas por mulheres 

Das 11 vagas que compõem o atual 
parlamento delmirense, duas são 
ocupadas por mulheres -  as vereadoras 
Fabíola Marques, que inicia seu primeiro 
mandato, e Henriqueta Eva Cardeal, que 
está no seu segundo mandato. Essa é a 
primeira vez que a Câmara possui duas 
mulheres no seu quadro de parlamentares, 
causando uma transformação no que diz 
respeito à representatividade desse grupo 
na Casa Legislativa. 
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Para realizar o seu primeiro mandato 
na Casa legislativa, a vereadora Fabíola 
Marques traçou eixos para que o seu 
trabalho vá além da fiscalização e 
legislação, prerrogativa essencial a todos 
os parlamentares. Fabíola voltou sua 
atuação aos seguintes eixos: mulher, 
infância e adolescência, pessoas 

Fabíola Marques traça eixos para desenvolver 
trabalho na Casa Legislativa

p o r t a d o r a s  d e  t r a n s t o r n o s  n o 
desenvolvimento global, excluídos e a 
geração de renda. 

A vereadora  ressa l ta  que as 
proposições apresentadas terão como 
foco esses temas, porque entende que 
esses grupos estão fragilizados no que diz 
respeito a realização de políticas públicas 
para garantia dos seus direitos. “Ao 
assumir  uma cadeira  na Câmara 
Municipal, entendi que a função do 
vereador vai além de fiscalizar e legislar. 
Ao ter esses eixos como foco estarei 
lutando para que esses grupos possam ter 
os seus direitos assegurados. No que diz 
respeito a geração de renda, incentivarei 
o empreendedorismo nas associações 
comunitárias para que a venda dos 
produtos possa contribuir com a melhoria 
do orçamento doméstico”, explicou.

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 parlamentar solicitou a 
criação de emergência 24 horas na 

Cacau solicita emergência 24 horas na 
maternidade Rosália Campos de Souza

Defendendo melhorias 
para a Guarda Municipal, 
Daniel Marques vota a 
favor do PCC 

O vereador Daniel Marques (PSD) 
votou, na sessão do dia 11 de maio, em 
favor do Projeto de Lei 004/2017, de 
autoria do Poder Executivo, que institui o 
Plano de Cargos e Carreira e Salários 
(PCCS) da Guarda Municipal de Delmiro 
Gouveia e revoga a Lei nº 1.169, de 24 de 
novembro de 2016.

“O PCC é uma forma de valorização 
da categoria. Além disso, a motivação 
para a realização dos trabalhos de 
segurança do município vem através de 
reconhecimento da inst i tu ição”, 
explanou Daniel Marques.

O vereador, que é Guarda Municipal 
(GM), explicou que o Plano de Cargos e 
Carreira vai trazer vários benefícios para 
a categoria, dentre uma delas, é a 
abertura de dez por cento de vagas para 
inspetor e quinze por cento para 
subinspetor.

“Agradeço a todos os meus colegas 
edis que deram apoio a esse projeto 
votando a favor dele. A Guarda Municipal 
de Delmiro está realizando um grande 
sonho que é a conquista do PCC”, 
finalizou o vereador, que também 
ressaltou que o Poder Executivo Municipal 
está cumprindo o que determina a Lei 
Federal 13.022, que regulamenta a 
função das Guardas Municipais. (Texto 
produzido pela Assessoria Daniel 
Marques)

matern idade  Rosá l i a  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 população precisa de um 
atendimento fora do horár io  de 
funcionamento do posto de saúde, na 
madrugada por exemplo, mas têm que se 
deslocar para outros locais, causando 
transtornos. Dessa forma solicitamos 
respaldamos a criação de emergência 24 
horas para a maternidade Rosália 
Campos”. 

O presidente da Câmara de 
Vereadores Ezequiel Carvalho Costa, 
Kel, decretou luto de três dias em 
virtude do falecimento do Guarda 
Municipal Carlos Alberto Lacerda, 
popularmente conhecido como Carlão. 
O documento foi expedido no dia 17 de 
abril, em homenagem ao guarda, que 
também era atleta e ciclista.

Luto de três dias é 
decretado pelo 
falecimento de Carlos 
Lacerda

Po r  m e i o  d o  Re q u e r i m e n t o 
001/2017, o vereador Kinho solicitou o 
levantamento 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.  “Ex i s tem vár ia s  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 para 
moradores e até mesmo para os 
Correios”, falou.

Levantamento e nomeação de ruas projetadas é 
solicitado pelo vereador Kinho
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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 
m e l h o r a r  o s  t r a b a l h o s  d e s s e s 
trabalhadores. “Estamos juntos com o 
Poder Executivo tentando dar mais 
dignidade aos nossos colaboradores, 
lutando em prol do trabalhador, sabemos 
que os trabalhos do prefeito Eraldo 
Cordeiro está só começando e, diante 
disso, essa é a nossa parcela de 
contribuição”, falou.

Na  oportunidade,  o  prefe ito 
agradeceu ao parlamentar e disse que 
ficou feliz em ver o legislativo atuando e 
ajudando o seu governo. “Temos que 

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

trabalhar juntos, com isso a população 
delmirense só tem a ganhar”, frisou o 
prefeito. O vereador vem fiscalizando e 
conversando com a população e os 
secretários do município para que os 
problemas encontrados possam ser 
solucionados da melhor forma possível. 
(Texto produzido pela assessoria  do 
vereador Enoque Batusta)

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 
s e  m o s t r a  c o m o  u m a  s o l u ç ã o , 
especialmente em virtude da crise de 
energética. “A energia solar vem 
ganhando cada vez mais espaço, uma vez 
que é de fácil implantação, possui custo 
de manutenção baixo, é uma fonte 
renovável e ideal para locais onde as 
radiações solares são abundantes, como 
Delmiro Gouveia, que localizada no 
Sertão do Nordeste é 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 localidade, 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 propostos por Geraldo  

Durante a visita do governador Renan 
Filho a Delmiro Gouveia em março, o 
presidente Kel solicitou ao mesmo que, 
apesar da chuva que iniciava a molhar o 
sertão, não suspendesse o abastecimento 
de água em carro pipa. Kel explicou que a 
estiagem foi muito grande e a população 
ainda vai precisar do abastecimento pelos 
carros. "Conversei com o governador 
Renan Filho para que ele possa continuar 
enviando os carros pipas para a nossa 
comunidade. Apesar da chuva que está 
caindo na região a estiagem foi muito 
grande e, até que tudo se normalize, as 
pessoas ainda precisam do abastecimento 
por esses carros", frisou.

Kel solicita a 
governador que não 
suspenda 
abastecimento de água 
em carros-pipas 

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 
importância 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
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A sessão do dia 27 de abril foi 
marcada pelo debate sobre a violência 
que assola o município. O assunto foi 
abordado pela vereadora Fabíola 
Marques.

"O que me trouxe à tribuna foi o 
sentimento de tristeza e indignação com 
a violência que estamos vivenciando na 

Durante reunião, parlamentares falam sobre a violência em Delmiro
nossa cidade. Delmiro sempre foi 
uma cidade pacata, de um povo 
ordeiro e feliz e não podemos 
deixar que esse mal tome conta do 
nosso município. Sei que a 
violência não é só um problema da 
nossa cidade, mas temos que 
tomar alguma atitude, nos reunir 
com o Execut ivo  e  buscar 
soluções", frisou a vereadora.

Fabíola ressaltou que a 
iluminação das vias públicas seria 
um dos passos para combater a 
criminalidade, uma vez que os 

meliantes se beneficiam muitas vezes da 
escuridão para agir. Ela falou ainda da 
ausência da Guarda Municipal nas ruas. 

O parlamentar Daniel Marques, que é 
Guarda Municipal, explicou que a 
corporação é uma preocupação de todos. 
Ele enfatizou que o órgão passa por 
diversos problemas, inclusive sem 

A Casa Legislativa aprovou o Projeto 
de Lei da vereadora Fabíola Marques que 
denomina o Conjunto Habitacional das 
369 casas de Maria Sônia Monteiro de 
Oliveira, popularmente conhecida como 
Sônia Coco. A proposição foi aprovada por 

Projeto de Lei prevê denominação das 369 casas pelo nome da popular Sônia Coco 

unanimidade pelos parlamentares Marcos 
Costa, Francisco de Assis (Kinho), 
Raimundo Valter (Casa Grande), Enoque 
Batista e Daniel Marques.

De acordo com Fabíola, Sônia era 
uma liderança na comunidade onde 

morava e merece a homenagem. "Sônia 
sempre foi uma liderança reconhecida na 
comunidade e merece a homenagem de 
ter o seu nome à frente do Conjunto 
Habitacional", frisou a parlamentar.

viaturas para fazer as rondas. "A Guarda 
Municipal é uma preocupação de todos 
nós. Não podemos atuar com mais eficácia 
porque duas viaturas estão quebradas e 
somente uma está em atividade. Vamos 
nos reunir com o poder Executivo para 
falar sobre essa problemática que a 
corporação vem enfrentando". Marques 
falou ainda que na próxima sessão 
ordinária apresentará um Projeto de Lei 
que prevê a instalação de uma central de 
videomonitoramento, o que irá colaborar 
com a segurança pública no município.

"Gostaria de parabenizar os senhores 
pelos discursos sobre a violência. O que 
vem acontecendo na nossa cidade é de 
grande importância e nós, como 
representantes do povo, devemos buscar 
soluções e cobrar do Executivo ações para 
reduzir essa criminalidade", enfatizou o 
presidente Ezequiel de Carvalho Costa 
(Kel).

O Secretário Municipal de Educação de 
Delmiro Gouveia, Fabrício Bittencourt, 
esteve na sessão da Casa Legislativa do 
dia 1º de junho expondo os problemas 
enfrentados pelo município na área 
educacional. Segundo o secretário, a 
i n i c i a t i v a  o b j e t i v o u  l e v a r  a o s 
parlamentares a real situação da pasta, 
que atualmente enfrenta diversas 
dificuldades. A reunião, conduzida pelo 
presidente Ezequiel de Carvalho Costa 
(Kel), contou com participação dos 
vereadores Francisco de Assis Pereira 
(Kinho), Enoque Batista, Geraldo Xavier, 
Raimundo Valter (Casa Grande), George 
L i sboa  Jún ior,  Fab ío la  Marques, 
Henriqueta Cardeal e Daniel Marques.  
Durante a sua fala, o secretário 
e s p e c i fi c o u  a l g u n s  p r o b l e m a s , 
especialmente o repasse do Fundeb, que 

tem sido abaixo do esperado, acarretando 
em um déficit nos investimentos. “Das 
receitas que temos na Educação, a do 
Fundeb é a mais significativa, porém, com 
a situação crítica enfrentada pelo 
município, não consegue nem pagar a 
folha da Educação. Sei que esse não é um 
problema de Delmiro apenas, mas do 
Brasil como um todo”, frisou Fabrício.
Ele complementou que o governo 
municipal não tem medido esforços para 
reduzir as disparidades e os problemas da 
educação, mas que depende ainda da 
ajuda de todos. “Para que a educação 
cresça é preciso que todos contribuam. A 
secretaria está de portas abertas para 
receber sugestões e críticas construtivas. 
Estamos realizando diversos projetos, 
fazendo tudo que é possível para que a 
Educação cresça”, frisou. Em seguida, os 
parlamentares fizeram perguntas ao 
secretário.
O presidente Ezequiel (Kel) parabenizou a 
iniciativa do secretário. “Secretário, 
sinta-se à vontade nesta Casa Legislativa 
para debater e discutir o que for preciso 
para ajudar o povo de Delmiro Gouveia. O 
novo governo tem priorizado a Educação e 
nós vereadores estamos prontos para 
apoiarmos as decisões do governo no que 
se refere às melhorias nesta área”, falou.

Secretário de Saúde participa 
de audiência pública

No dia 27 de abril os parlamentares 
participaram de duas audiências públicas 
que apresentaram os relatórios das metas 
fiscais do terceiro quadrimestre de 2016 do 
Executivo e da Saúde. O secretário municipal 
de Saúde, Ib Pitta, esteve presente durante 
as explanações da sua pasta. 

Os dados foram apresentados pelo 
contador Moacir Bernardes e pelo 
funcionário da Saúde, Renildo. O 
secretário saudou os vereadores e 
ressaltou que a Câmara é o lugar onde 
devem ser discutidos os problemas, mas 
também as soluções. “Nessa Casa ecoam 
os anseios da população, onde os 
problemas devem ser discutidos, mas 
também as perspectivas de soluções. Fiz 
questão de estar presente para mostrar 
que a atual gestão é a gestão do diálogo, 
uma gestão democrática», frisou Ib.

Secretário Municipal de Educação fala sobre problemas 
enfrentados pela gestão em Delmiro Gouveia


