
É com muito orgulho que entregamos mais 
uma edição do Jornal da Câmara de Delmiro 
Gouveia. Esta preocupação em divulgar nossas 
atividades faz parte de um trabalho pautado 
na seriedade e transparência. Nesta edição 
trazemos como matéria de capa a reforma da 
nossa Casa Legislativa. Entendemos que pro-
porcionar um local de trabalho adequado aos 
nossos funcionários e àqueles que nos visitam 
é também uma forma de prestar um bom ser-

viço à população. Diante do esforço em pro-
porcionar espaço e infraestrutura adequados, 
solicitamos à comunidade que se faça sempre 
presente nos debates desta Casa, acompa-
nhando o nosso trabalho, ressaltando a missão 
que nos foi dada – ocupar uma cadeira para re-
presentar este povo que nos elegeu. Que os ca-
minhos para o desenvolvimento do nosso muni-
cípio possam ser trilhados sempre com a parti-
cipação presente e massiva do nosso povo.

Para melhor servir à população e funcionários, prédio 
da Câmara de Delmiro Gouveia passa por reformas

Palavra do Presidente

Vereadores debatem 
saúde pública 
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Objetivando proporcionar mais confor-
to aos funcionários e ao público, a Câma-
ra de Vereadores de Delmiro Gouveia es-
tá passando por reformas. A obra con-
templa o andar térreo do prédio, onde 
está sendo modificada toda a estrutura, 
com construção de novas salas, além de 
mudanças no revestimento das paredes, 
teto e pintura. A entrada também está 
sofrendo modificações, com a constru-
ção de rampa de acesso para deficien-
tes. Segundo o presidente Valdo Sandes, 
a reforma faz parte das ações de melho-
rias na Casa Legislativa. “Através dessa 
reforma estaremos dando aos funcioná-

rios instalações mais adequadas e con-
fortáveis, além da população ter um lo-
cal adequado para ser recebida”, frisou 
Valdo. Ele ressalta que a construção faz 
parte da segunda etapa do projeto de re-
forma da Câmara, que teve início em 
2008, quando também assumia a presi-
dência do local. “Na primeira etapa, em 
2008, realizamos a reforma do plenário 
e agora, neste mandato, faremos a se-
gunda e a terceira etapa”, explicou. A 
terceira etapa contempla o segundo an-
dar do prédio, onde estão localizados os 
gabinetes dos vereadores e departa-
mentos administrativos.  
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Vereador com mais tempo de mandato 
desta 15ª legislatura da Câmara de Delmi-
ro Gouveia, o vereador Carlos Roberto Cor-
reia da Silva, popularmente conhecido co-
mo Cacau Correia, faz parte da história po-
lítica do município. Há 23 anos exercendo 
o mandato, hoje ocupa a 2ª vice-
presidência da atual mesa diretora. O ve-
reador, que é filho do Distrito de Barra-
gem Leste, se orgulha em poder ter apre-
sentado proposições nas mais diversas áre-
as, contribuindo para o desenvolvimento 
da cidade.

Jornal da Câmara – O senhor é o verea-
dor com mais tempo de mandato nesta 
atual legislatura. O que isso representa?
Cacau Correia – Eu posso dizer que para 
mim é um orgulho estar há 23 anos repre-
sentado o povo de Delmiro Gouveia. Estou 
no sexto mandato e isso é a prova de que 
tenho trabalhado no caminho certo por-
que se estivesse fazendo errado tenho cer-
teza que o povo não me deixaria mais ocu-
par esta cadeira. Só tenho a agradecer a 
confiança do povo delmirense por ter me 
concedido essas oportunidades.

Jornal da Câmara – A sua votação ex-
pressiva vem do Distrito de Barragem 
Leste, lugar onde o senhor nasceu. Co-
mo é a sua relação com a comunidade?
Cacau Correia - Eu sou filho do Distrito de 
Barragem Leste, nasci no bairro da Chesf 
conhecido como Vila Zebu, no dia 21 de se-
tembro, dia dedicado a árvore e o dia de 
nacional de luta das pessoas portadoras 
de necessidades especiais, que é também 
o meu caso. Tudo isso aqui colocado é mo-
tivo de muita satisfação para mim. No iní-
cio da minha vida pública foi com a vota-
ção expressiva da comunidade que exerci 
meu primeiro mandato e permaneço até 
hoje, com a confiança em Deus e com o 
respaldo dos nossos amigos. Nestes anos 
todos, nossa representatividade se ampli-
ou e somos votados em todos os recantos 
da nossa cidade. Sempre procuro ouvir as 
necessidades dos moradores e estar sem-
pre perto dos meus amigos. Meu mandato 
é dedicado exclusivamente na busca de 
melhores dias para nossos munícipes, atra-
vés das prerrogativas de um legislador.

Jornal da Câmara – Quais os seus princi-
pais projetos?

Cacau Correia – Apresentamos vários pro-
jetos à Câmara Municipal aos quais tive-
mos o apoio dos Vereadores, dentre estes 
podemos citar: calçamento e saneamento 
para os povoados do nosso Município, am-
bulâncias para algumas comunidades, pos-
tos de saúde, ginásio de esportes para o 
distrito Barragem Leste, quadras poli-
esportivas, etc. Ressaltando que esses pro-
jetos contemplam não somente o distrito 
Barragem Leste, mas todos os Povoados e 
distritos do nosso município.

Jornal da Câmara - Como é a sua relação 
com o Executivo?
Cacau Correia – Apoiei o atual Prefeito da 
nossa cidade em sua eleição e faço parte 
da bancada da situação, composta por 
mais seis companheiros. Quando algum 
projeto adentra em discussão na Câmara 
tenho antes do seu protocolo, discutido e 
suscitado minhas discordâncias e propos-
to as adequações necessárias. Procuro 
sempre agir com a maior transparência, e 
assim buscar um denominador comum res-
paldado no meio termo onde está o equi-
líbrio. Trabalhamos em parceria e isso 
tem dado um resultado muito positivo pa-
ra o município. O exemplo mais recente 
foi o Projeto de Lei que trata da eleição 
para Conselho Tutelar em Delmiro Gouve-
ia, onde tive a oportunidade de sugerir vá-
rias modificações que foram acatadas pe-
lo Legislativo, pelo Executivo e pelo Mi-
nistério Público.

Jornal da Câmara – Como é ver este pro-
jeto da implantação do Conselho Tutelar 
na Barragem Leste sendo concretizado?

Cacau Correia - A concretização de uma 
proposição apresentada é um sentimen-
to de dever cumprido, de que aquela 
ação que você almejou alcançou o seu ob-
jetivo. Eu me sinto realmente muito fe-
liz em ver a implantação do Conselho Tu-
telar no distrito Barragem Leste, até por-
que as crianças e os adolescentes daque-
la região formada pelos povoados Jardim 
Cordeiro, Caraíbas do Lino, Gangorra, 
Casas Novas, São Sebastião, São José, 
Porto da Barra, Moxotó, Alto Novo, 
Assentamentos Juá e Maria Cristina I, II e 
III, Acampamento Maria Leonora e pelo 
distrito Sinimbu, cobravam as ações do 
Conselho Tutelar de nossa cidade que es-
tava limitado devido a extensão física do 
nosso município. Agora, com a atuação 
eficaz e dinâmica dos nossos conselhei-
ros, as nossas crianças e adolescentes te-
rão seus direitos protegidos, em confor-
midade com o que estabelece o Estatuto 
da Criança e do Adolescente.

Jornal da Câmara – Qual a mensagem 
que o senhor deixa para a população?
Cacau Correia – Gratidão! Este é o meu 
sentimento! Por este povo ordeiro e tra-
balhador que durante estes anos me con-
fiaram um mandato de vereador pelo nos-
so município e reafirmar o meu compro-
misso com a nossa população, ressaltan-
do que sempre estarei ao lado do povo, 
buscando sempre apresentar à Câmara 
Municipal proposições que tenham como 
objetivo a busca de um futuro melhor pa-
ra o nosso município e antes de tudo aos 
menos favorecidos. 
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“A concretização 
de uma proposi-

ção apresentada é 
um sentimento de 
dever cumprido, 

de que aquela 
ação que você al-
mejou alcançou o 

seu objetivo.”

Ponto de Vista

Expediente



Durante a sessão do dia 1º de setembro, 
os vereadores debateram sobre a saúde 
pública no município. O assunto foi abor-
dado pelo presidente Valdo Sandes, que 
se dirigiu à tribuna para falar sobre uma 
das grandes problemáticas que assola 
não só Delmiro Gouveia, mas o país – a ca-
rência de profissionais médicos nos PSF´s 
(Programa de Saúde da Família).  Valdo 
levou a plenária uma matéria de jornal 
abordando o Termo de Ajuste de Conduta 
(TAC), ressaltando que os médicos que 
trabalham em PSF devem cumprir 40 ho-
ras semanais. “Este TAC vai prejudicar 
muitos municípios, uma vez que, devido 
aos salários que são pagos pelas prefeitu-
ras, muitos desses profissionais traba-

O presidente da Casa Legislativa, Erival-
do Sandes, foi um dos componentes da 
mesa de abertura da VI Conferência Mu-
nicipal de Saúde, realizada no dia 22 de 
julho. Em seu discurso Valdo frisou a tra-
jetória do Sistema único de saúde (SUS), 
tema do evento. “Apesar das enormes di-
ficuldades, o SUS tem constituído um 
exemplo de inclusão e transformação 
política no Brasil”, frisou. O presidente 
ressaltou ainda que o fortalecimento da 
participação popular é imprescindível 
para a melhoria do sistema. “Essa con-
ferência é um espaço ideal para que pos-

lham em duas ou mais cidades, e com es-
te termo ele deverá ficar vinculado a 
uma só Prefeitura, dificultando ainda ma-
is a vinda desses profissionais para o inte-
rior. Se hoje já temos esta carência de 
médicos na nossa cidade, com este TAC 
veremos uma grande evasão, não só em 
Delmiro, mas em todo o país”, falou. Ele 
ainda ressaltou que a contrapartida dos 
governos estadual e federal também difi-
cultam o pagamento aos profissionais. 
“O custo de uma equipe de PSF hoje é pra-
ticamente paga pelas Prefeituras, o que 
inviabiliza o pagamento de um salário ma-
ior para estes profissionais”, enfatizan-
do que está em tramitação uma no Con-
gresso a emenda 29, que versa sobre o au-

mento do repasse 
dos recursos da sa-
úde pelos Estados 
e União para os 
municípios. Para 
a vereadora Clay-
riane, as dificul-
dades enfrenta-
das pelo municí-
pio na área da saú-
de são reflexos 
da falta de inves-
timentos da ges-
tão municipal. 
“Há de se conce-
ber a veracidade 
da falta de profis-
sionais nos PSF´s, 

mas entendo que esta não seja a única 
problemática enfrentada pelo nosso mu-
nicípio, mas sim é uma questão de gestão 
municipal, onde não há o devido investi-
mento na saúde, tendo em vista a discre-
pância de investimentos para o exercício 
de 2012 na infraestrutura e na saúde”. 
Parte integrante da bancada do Executi-
vo, Valdo ressaltou que a Prefeitura vem 
investindo na saúde, inclusive, mais do 
que é previsto pela Constituição Federal. 
“Delmiro Gouveia hoje investe mais de 
25% do seu orçamento em saúde pública, 
mais do que determina a Constituição”, 
falou Valdo. Encerrando os pronuncia-
mentos sobre o assunto, o vereador Gato 
solicitou que caso haja o aumento do salá-
rio dos médicos, haja também um au-
mento salarial de toda equipe do PSF. 
“Espero que haja não só o aumento dos 
médicos, mas dos enfermeiros, técnicos, 
dentistas, enfim, de toda a equipe do 
PSF, para que não haja um conflito, por-
que o médico trabalhará satisfeito, mas a 
equipe não”, disse.

samos apresentar nossas 
propostas e sugestões pa-
ra a melhoria do SUS no 
nosso município”. Valdo 
finalizou enfatizando 
que “a Câmara está de 
portas abertas para tudo 
o que for definido nesta 
conferência'. Valdo par-
ticipou da solenidade ao 
lado do secretário Esta-
dual da Saúde, Alexandre Toledo; da vi-
ce-prefeita Ziane Costa; do secretário 
municipal de saúde, Adeilton Mafra, en-

tre outras autoridades. Estiveram pre-
sentes ainda os vereadores Ezequiel Cos-
ta (Kel) e Francisco de Assis(Kinho).

Saúde pública é foco de debate no plenário

Presidente Valdo Sandes participa da mesa de 
abertura da Conferência Municipal de Saúde
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O vereador Carlos José (Gato) apresentou 
proposição solicitando a ampliação da pon-
te da Pedra Velha. O parlamentar ressaltou 
que a proposta vem atender uma solicita-
ção da comunidade. “A ponte da Pedra Ve-
lha foi construída há muitos anos, quando o 
fluxo não era tão intenso como hoje, então 
vemos a necessidade de ampliação da mes-
ma para que haja maior segurança para a 
população que circula no local”, frisou o ve-
reador. Procurando atender outro pedido 

das comunidades do município, na sessão 
do dia 18 de agosto,o vereador solicitou ex-
plicações dos Correios por não contemplar 
alguns bairros com entrega de correspon-
dências. “Gostaria que esta Casa convidas-
se o diretor dos Correios para que possa-
mos encontrar uma solução e estas pessoas 
possam receber suas correspondências”, 
frisou Gato. O presidente Valdo Sandes 
comprometeu-se em enviar ofício ao dire-
tor para que o mesmo possa se manifestar. 

Gato apresenta proposição para ampliação da ponte da Pedra Velha
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Os vereadores da Casa Legislativa de Del-
miro Gouveia aprovaram por unanimida-
de duas proposições do Executivo. A vota-
ção ocorreu na sessão do dia 18 de agos-
to, sobre o Projeto de Lei nº 12/2011, que 
autoriza a abertura de crédito especial 
de R$ 61.640,00, destinados ao apoio à 
elaboração do Plano Local de Habitação e 
Interesse Social (PLHIS); e o Projeto de 
Lei 13/2011, que autoriza abertura de 
crédito especial de R$ 450 mil destinado 
à construção de terminais de passageiros.  
As proposições foram votadas em regime 
de urgência a pedido do vereador Marcos 
Antônio (Marquinhos). O vereador Eze-
quiel Costa (Kel), ressaltou o projeto de 
construção dos terminais de passageiros. 
“Este projeto do Executivo vai beneficiar 
os estudantes do município, em especial 
aqueles que moram em localidades mais 
distantes. Tivemos a honra de votar nesta 
Casa o projeto do transporte coletivo e 
agora complementamos este projeto, 
com a aprovação da construção destes 
terminais”, frisou Kel. Na reunião foi 
aprovado ainda o Projeto de lei nº 
05/2011, de autoria do vereador Carlos 

Roberto Cacau Correia da Silva, que con-
sidera de utilidade pública municipal a 
Associação Comunitária dos Produtores 
Remanescentes da Chesf; e as indicações 
do vereador Zedequias Alves Ribeiro, soli-
citando a construção de uma creche no 
povoado Salgado; construção de ponte 
que dá acesso aos povoados Pedrão, Ara-

çá, Jurema, Olho D´Águinha e Lagoa dos 
Patos e construção de um posto de saúde 
no povoado Volta. “Espero que estes pro-
jetos não fiquem somente aprovados nes-
ta Casa, mas que sejam realizados pelo 
Executivo por se tratarem que questões 
de grande relevância para estas comuni-
dades”, falou o vereador Zedequias.

Projetos do Executivo são aprovados por unanimidade 

Os vereadores Ezequiel Costa (Kel) e Val-
do Sandes acompanharam o secretário 
de Estado da Saúde, Alexandre Toledo, 
em visitas realizadas as unidades de saú-
de do município. O secretário vistoriou a 
construção da Unidade de Pronto Atendi-
mento (UPA), que está sendo erguida no 

bairro Eldorado. O grupo também visitou 
o Hospital Antenor Serpa, onde circulou 
pelo estabelecimento acompanhado do 
diretor Petrúcio Bandeira. A prefeita Zia-
ne Costa e a secretária de Assistência So-
cial Cristina Luna também fizeram parte 
da comitiva. 

Parlamentares acompanham secretário de 
Estado em visita a unidades de saúde 

No dia 10 de outubro a Casa Legislati-
va realizará uma sessão especial para 
entrega de Título de Cidadão Delmi-
rense. O título contemplará a reitora 
da Universidade Federal de Alagoas, 
Ana Dayse Rezende Dórea; o poeta Vir-
gílio Gonçalves e o jóquei Juvenal Ma-
chado. As indicações foram feitas pe-
lo vereador Edvaldo Nascimento. “A 
Ana Dayse, o Juvenal e o Virgílio são 
pessoas que contribuíram para o en-
gradecimento do nosso município e 
nada mais justo do que prestar esta 
homenagem”, frisou Edvaldo. A en-
trega acontece às 10h. 

Solenidade especial 
marca entrega de 
títulos de Cidadão 
Delmirense

Vereadores delmirenses retomam trabalho na Casa Legislativa
Os vereadores delmirenses retomaram o trabalho na Casa Legis-
lativa no dia 4 de agosto. Na sessão de abertura estiveram pre-
sentes o presidente Valdo Sandes e os vereadores Geraldo Xavi-
er, Francisco de Assis (Kinho), Marcos Antônio (Marquinhos) e Ze-
dequias Ribeiro. O presidente iniciou a reunião saudando a to-
dos e ressaltando o compromisso dos edis em trabalhar em bene-
fício da população. “Estamos iniciando mais uma sessão nesta 
Casa Legislativa após o recesso, reafirmando o nosso compro-
misso em trabalhar em benefício da população”, falou Valdo. 
Após a leitura da ata foram apresentadas três proposições do ve-
reador Zedequias - construção de creche no Distrito de Lagoi-
nha, ampliação da ponte de acesso da Lagoinha ao Salgado e am-
pliação da ponte de acesso de Delmiro a Lagoinha.   
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