
Realizada audiência
sobre resíduos sólidos

Ponto de Vista:
Geraldo Xavier

Proposições dos
Vereadores

Em sessão extraordinária reali-
zada no dia 31 de março, os vereado-
res por Delmiro Gouveia aprovaram 
por unanimidade o Projeto de Lei do 
Executivo que prevê o aumento sala-
rial dos profissionais da rede munici-
pal de ensino.   

O reajuste concedeu cerca de 
22% de aumento aos trabalhadores e 
entrou em vigor neste mês de maio. O 
projeto foi enviado à Casa Legislativa 
em obediência ao que estabelece a 
Lei nº 11.738/ 2008, que trata sobre o 
Piso Salarial Profissional Nacional 
(PSPN), e em especial a Lei que insti-
tui o novo Plano de Cargos, Carreira e 
Remuneração destes profissionais. 

Para o presidente Valdo Sandes, 
a votação a favor do aumento é um 
reconhecimento ao trabalho destes 
profissionais. “Desde que o Projeto 
de Lei foi encaminhado a esta Casa 
nos empenhamos em votá-lo porque 

entendemos que este aumento é um 
reconhecimento do trabalho que es-
tes profissionais realizam na educa-
ção, o que reflete diretamente no de-
senvolvimento intelectual da nossa 
população. Estamos muito felizes 
em poder participar de mais este ga-

nho para a classe”, falou.
Ainda estiveram presentes à ses-

são os parlamentares Edvaldo Nasci-
mento, Francisco de Assis (Kinho), 
Marcos Costa, Carlos Roberto Cacau 
Correia, Carlos José Bezerra (Gato) e 
Geraldo Xavier.    
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Parlamentares iniciam análise da LDO para 2013

Vereadores aprovam aumento salarial para 
profissionais da educação municipal 

A Lei de Diretrizes Orçamentárias 
(LDO) para o ano de 2013 foi o foco da ses-
são do dia 19 de abril. O Projeto de Lei nº 
09/2012, enviado pelo Executivo, esta-
belece as metas e prioridades para o 
exercício financeiro do próximo ano, ori-
enta a elaboração do orçamento e dá ou-
tras providências.

 A proposição fez a vereadora 
Clayriane Brandão manifestar-se, relem-
brando que o Projeto só deverá ser vota-
do após a realização de audiências públi-
cas com a participação da comunidade. 
“Gostaria de ressaltar que o Executivo de-
verá ouvir os anseios da comunidade para 
a formulação da LDO. Há uma Lei aprova-
da por esta Casa que estabelece que o or-
çamento seja estabelecido a partir da   

realização das audiências públicas”, fa-
lou a vereadora.

O presidente Valdo Sandes se mani-
festou sobre o questionamento da verea-
dora. “Gostaria de enfatizar que o Execu-
tivo enviou o Projeto de Lei em tempo há-

bil para análise e que as audiências públi-
cas serão realizadas, obedecendo todo o 
trâmite legal e conferindo a este processo 
toda a transparência que ele requer”, fa-
lou o presidente.

Além do Projeto de Lei sobre as dire-
trizes orçamentárias, o Executivo apre-
sentou o Projeto de Lei 06/2012, que ver-
sa sobre o Plano de Gestão de Resíduos 
Sólidos Urbanos e Industriais do municí-
pio. O vereador Ezequiel Costa (Kel) 
apresentou requerimento solicitando a 
pavimentação asfáltica na Rua Barbosa e 
contratação de novos motoristas para 
ambulâncias que atendem os povoados e 
Distritos de Delmiro Gouveia. Todas es-
tas proposições foram enviadas às co-
missões permanentes.
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Entrevista 2º Secretário – Geraldo Xavier

Em seu segundo mandato como vere-
ador, o parlamentar Geraldo Xavier afirma 
que a sua bandeira de luta será sempre em 
favor dos menos favorecidos e, em especi-
al, ao combate às drogas. Tema recorrente 
de pronunciamento do vereador no plená-
rio da casa, ele já solicitou aos represen-
tantes dos governos federal, estadual e 
municipal que concentrem suas forças em 
favor da luta contra as drogas, em especial 
o crack, que tem levado muitas famílias ao 
desespero. Ele explica que como Bombei-
ro reformado, o seu dever em lutar contra 
este mal que assola o país é ainda maior.

Jornal da Câmara – O senhor é conheci-
do pelos seus pronunciamentos em com-
bate as drogas. Como o senhor vê o au-
mento de jovens viciados no município?
Geraldo – O município de Delmiro Gouveia 
tem sido alvo constante do tráfico de dro-
gas e, consequentemente, isso tem feito 
com que o número de viciados aumente a 
cada dia. Eu vejo famílias inteiras que fo-
ram devastadas por causa da droga, pes-
soas de bem que se envolveram com o 
crack e estão desesperadas e isso me cau-
sa muita tristeza. Eu sou Bombeiro refor-
mado e tenho como preceito fundamen-
tal, o que é inerente à minha profissão, o 
resgate de vidas. Agora como parlamen-
tar eu uno as duas funções -de Bombeiro e 
de vereador - para chamar a atenção da 
população e dos poderes públicos para 
combater as drogas. É preciso uma união 
de forças para que possamos tirar este 
mal do seio das famílias delmirenses.

Jornal da Câmara – O senhor já apresen-
tou alguma proposição voltada para esta 
questão?
Geraldo – Sim, eu solicitei ao poder exe-
cutivo municipal que implantasse no muni-
cípio um a clínica de reabilitação para o 
tratamento de usuários de álcool e droga. 
É preciso que haja uma união das três esfe-
ras, o governo municipal estadual e fede-
ral, porque o crack já se tornou uma ques-
tão de saúde pública. Providências preci-
sam ser tomadas urgentemente porque, 
como já disse anteriormente, o número 
de jovens consumidores aumenta a cada 
dia e nós temos que evitar que outras famí-
lias sejam desfeitas. Muitos assassinatos 
de Delmiro Gouveia, inclusive, estão rela-
cionados ao crime de tráfico de drogas.

Jornal da Câmara - Além do combate às 
drogas, quais outras proposições o se-
nhor destaca no seu mandato?
Geraldo – Estou muito feliz em poder ver 
um Projeto de Lei da minha autoria sendo 
concretizado: a construção de uma escola 
no antigo matadouro municipal, que já es-
tá em andamento. A unidade de ensino be-
neficiará 2 mil alunos, que, em breve, con-
tarão com uma estrutura moderna para es-
tudar. A educação também tem sido uma 
das minhas preocupações porque através 
dela podemos transformar indivíduos em 
cidadãos e, só  por meio da educação po-
deremos ofertar melhores condições de vi-
da para a população. Investir nessa área é 
o maior legado que um gestor pode reali-
zar para seu povo. 

Jornal da Câmara – O senhor apresentou 
ainda outro Projeto de Lei solicitando a re-
gulamentação da cooperativa de vans do 
município. Em quê consiste a proposição?
Geraldo – Solicitei à Casa Legislativa a 
aprovação de um Projeto de Lei que refle-
te na valorização e fortalecimento do 
transporte alternativo no município. Atra-
vés desta Lei, que foi aprovada em 2011, 
as empresas interestaduais só poderão 
embarcar e desembarcar passageiros no 
Terminal Rodoviário. Consequentemente, 
os proprietários de transportes alternati-
vos ficarão com a condução dos passagei-
ros pelo município, gerando emprego e 
renda para os pais de família da nossa cida-
de. Vejo que a concorrência com as gran-
des empresas do Estado está sendo opera-
da de forma desigual. Este projeto prevê 
ainda o fortalecimento da  Cooperdeg, a 
cooperativa dos proprietários de trans-
porte alternativo.

Jornal da Câmara – Qual mensagem que 
o senhor deixa para a população delmi-
rense? 
Geraldo – Eu realmente sou muito grato a 
esta população que me deu a chance de 
legislar em prol do município. Gostaria 
de ressaltar meu compromisso com este 
povo e dizer que o vereador Geraldo Xavi-
er sempre estará lutando em favor do ma-
is carentes e, principalmente no comba-
te às drogas. Gostaria de deixar aqui esta 
mensagem: “Prefiro a morte do que o can-
saço. Não me sacio de servir, não me can-
so de ser útil”.
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"Estarei sempre 
lutando em favor 
dos mais caren-
tes e, principal-
mente, no com-
bate às drogas"

Ponto de Vista

Expediente

Palavra do Presidente
A manchete es-
tampada nes-
te jornal evi-
dencia o com-
promisso dos 
ve readore s  
delmirenses 
com o seu po-
vo. A aprova-

ção de aumento salarial para os profissi-
onais da educação foi um trabalho con-
junto dos membros desta casa em reco-
nhecimento à dedicação desses traba-
lhadores que contribuem para o cresci-
mento intelectual da nossa população. 
Estamos analisando agora a Lei de Dire-
trizes Orçamentárias para o ano de 
2013, observando as propostas minunci-
osamente para que o povo seja contem-
plado da melhor forma. E assim será 
sempre o nosso trabalho:  em favor da 
comunidade delmirense! Boa leitura.



Após a sessão ordinária 
do dia 12 de abril, foi reali-
zada audiência pública para 
discutir Projeto de Lei do 
Executivo que institui o Pla-
no de Gestão de Resíduos Só-
lidos Urbanos e Industriais 
do município. 

Entre os principais refle-
xos do documento está a im-
plantação de uma coleta sele-
tiva e extinção do lixão, uma 
vez que os dejetos serão desti-
nados ao aterro sanitário, que acondicionará 
de forma adequada estes resíduos. A reunião 
foi conduzida pelo representante da Prefei-
tura, Moacir Bernardes. 

Nos discursos os parlamentares apre-
sentaram alternativas para reduzir a pro-
dução destes dejetos.  O vereador Gato res-
saltou a iniciativa do Estado de São Paulo 
em parceria com a Associação de Super-
mercados, que não mais utilizarão sacolas 
plásticas nos estabelecimentos comerciais. 
“O estado de São Paulo tomou esta iniciati-
va para evitar o uso das sacolas plásticas, 
que é um dos grandes vilões da poluição. 
Acredito que poderíamos pensar em algu-

Os vereadores por Delmiro Gouveia 
aprovaram, na sessão do dia 26 de abril, 
Projeto de Lei do Executivo que altera a 
Lei nº 977/2009, que estabelece um per-
centual mínimo para que o município in-
vista em projetos destinados às crianças e 
adolescentes. Com a votação, o Executivo 
deverá destinar, pelo menos, 1% do seu or-
çamento para este tipo de programa.

Segundo o presidente Valdo Sandes, a 
alteração é muito relevante. “Até agora o 

ma interferência neste sentido, para evitar 
a utilização dessas sacolas e assim reduzir a 
utilização deste tipo de produto, que tanto 
mal causa ao meio ambiente pelo tempo da 
sua degradação, colocando em risco até 
mesmo a fauna”, frisou o vereador Gato.

Para o vereador Edvaldo Nascimento, 
além da organização do destino dos resí-
duos, se faz necessário a conscientização 
da população. “A população precisa tomar 
consciência da importância do tratamento 
com os resíduos sólidos e a escola tem um 
papel fundamental na formação de novos 
hábitos e valores. É preciso envolver a co-
munidade escolar nesta conscientização”. 

Edvaldo cobrou ainda in-
formações da Prefeitura so-
bre as obras de saneamento 
básico e do aterro sanitário 
que, segundo ele, estão dire-
tamente ligadas ao Projeto 
de Lei. “Precisamos saber co-
mo estão as obras de sanea-
mento, em parceria com a Co-
devasf, e da construção do 
aterro sanitário, porque es-
tas obras estão diretamente 
ligadas a este Projeto de Lei, 

uma vez que fazem parte do destino dos 
resíduos”, disse. 

Diante do questionamento do verea-
dor o presidente Valdo Sandes solicitou 
ao preposto do Executivo, Moacir, que a 
Prefeitura enviasse à Casa Legislativa re-
presentante para explanar sobre o anda-
mento das obras de saneamento e do 
aterro. “Seria de grande importância a 
Prefeitura enviar a esta Casa um repre-
sentante para expor como está o anda-
mento dessas obras, que possuem grande 
relevância no que diz respeito à melhoria 
da qualidade de vida da comunidade”, 
enfatizou Valdo.

município não tinha o percentual mínimo 
a ser investido nesses projetos e, ao alte-
rar esta lei, garante-se que pelo menos 1% 
do orçamento seja destinado a estes pro-
gramas, o que influencia diretamente na 
qualidade destes projetos e, consequen-
temente, no bem estar das crianças e ado-
lescentes que deles participam”, falou.

Durante a sessão foram aprovados 
ainda o Projeto de Lei nº 06/2012, sobre 
o Plano de Gestão de Resíduos Sólidos 
Urbanos e Industriais do Município e os re-
querimentos do vereador Kel, que solici-
ta pavimentação asfáltica na Rua Barbo-
sa e contratação de novos motoristas pa-
ra ambulâncias dos povoados e distritos 
do município. Além do presidente Valdo 
Sandes e do vereador Kel, estiveram pre-
sentes à reunião os parlamentares Clay-
riane Brandão, Geraldo Xavier, Francisco 
de Assis (Kinho), Carlos José Bezerra (Ga-
to) e Marcos Costa. 

Audiência pública discute destino dos resíduos sólidos

Projetos para crianças e adolescentes contarão 
com percentual mínimo de investimento

03Ações do plenário

Na sessão do dia 22 de março os verea-
dores por Delmiro Gouveia aprovaram 
proposições do Executivo versando so-
bre crédito especial para a educação 
e parcelamento de débito junto a Ele-
trobrás.  O Projeto de Lei 003/2012 au-
toriza a abertura de crédito especial 
no valor de R$ 700 mil para a compra 
de mobiliário escolar, contemplando a 
rede municipal de ensino; e o Projeto 
de Lei 007/ 2012 autoriza o Poder Exe-
cutivo a parcelar débitos oriundos do 
consumo de energia elétrica de ges-
tões anteriores, junto a Eletrobrás.

Na sessão do dia 22 de março os verea-
dores por Delmiro Gouveia aprovaram 
proposições do Executivo versando so-
bre crédito especial para a educação 
e parcelamento de débito junto a Ele-
trobrás.  O Projeto de Lei 003/2012 au-
toriza a abertura de crédito especial 
no valor de R$ 700 mil para a compra 
de mobiliário escolar, contemplando a 
rede municipal de ensino; e o Projeto 
de Lei 007/ 2012 autoriza o Poder Exe-
cutivo a parcelar débitos oriundos do 
consumo de energia elétrica de ges-
tões anteriores, junto a Eletrobrás.

Aprovado crédito para 
compra de mobiliário escolar
Aprovado crédito para 
compra de mobiliário escolar

Presidente participa de Conferência Municipal sobre Transparência e Controle Social 

No dia 29 de fevereiro o presidente da 
Câmara de Vereadores, Valdo Sandes, par-
ticipou da 1ª Conferência Municipal sobre 
Transparência e Controle Social. O parla-
mentar fez parte da composição da mesa 
do evento, que teve como objetivo princi-
pal promover a transparência pública e esti-
mular a participação da sociedade no acom-
panhamento e controle da Gestão Pública.

“A conferência contribui para o con-
trole social mais efetivo e democrático 
que garanta o uso correto do dinheiro pú-
blico, elaborando propostas que serão 
encaminhadas às etapas estadual e naci-
onal”, frisou Valdo. O evento reuniu cen-
tenas de pessoas da sociedade civil orga-
nizada e membros da prefeitura e acon-
teceu no Espaço Jacira Eventos.
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 Em audiência com o Ministro do 
Esporte, Aldo Rebelo, e o Deputado Fede-
ral Renan Filho, o vereador por Delmiro 
Gouveia, Ezequiel de Carvalho Costa 
(Kel), solicitou investimentos para o es-
porte em Delmiro Gouveia. Durante o en-
contro o vereador abordou a construção 
da Vila Olímpica, que será erguida nos ar-
redores do Campus da UFAL no Sertão.

 “Com a implantação da Vila Olímpi-
ca nos arredores da universidade incenti-
varemos a prática desportiva para todos 
que fazem parte da instituição, bem co-
mo para a comunidade”, frisou Kel. Ele 
ressaltou que para que haja celeridade na 
realização da obra, pediu ao ministro que 
os recursos para a Vila sejam alocados no 
orçamento da universidade, por se tratar 
também de instituição federal. “Com a 
alocação destes recursos para a UFAL tere-
mos a Vila Olímpica erguida em menor 
tempo”, disse o vereador, acrescentando 
que a alocação deverá ocorrer no orça-

Graças à solicitação do vereador Ga-
to, as ruas do bairro Pedra Velha estão sen-
do asfaltadas. O vereador apresentou pro-
posição para a pavimentação do bairro 
em sessão no plenário da Câmara, que foi 
aprovada e enviada ao Prefeito Luiz Car-
los Costa. A chegada do asfalto causou ale-
gria e muitos dos moradores comemoram. 
“Gostaria de agradecer ao prefeito Luiz 
Carlos Costa e ressaltar o meu compro-
misso com o povo da Pedra Velha, frisando 
que estarei sempre sugerindo proposições 
que melhorem a vida das pessoas”, falou.

mento do próximo ano. Na oportunidade o 
vereador requereu ao ministro apoio para 
a construção do Estádio Municipal, no bair-
ro da Pedra Velha. “Realizei a solicitação 
da construção deste estádio através de 
proposição ao Executivo e, neste encon-
tro com o Ministro Aldo Rebelo e com o De-
putado Renan Filho, aproveitei a oportu-
nidade para que haja liberação de recur-
sos para que mais esta obra seja concreti-
zada em benefício da população delmi-
rense”, falou o vereador.

Kel solicita ao Ministro Aldo Rebelo 
investimentos para o esporte em Delmiro

Vereador Gato solicita e Prefeitura realiza 
pavimentação do Bairro Pedra Velha 

O vereador Carlos Roberto Cacau 
Correia da Silva propôs o Projeto de Lei 
Complementar nº 10/2012, estabelecen-
do normas para a criação de bairros, dis-
tritos, povoados e vilas. No documento, o 
parlamentar regulamenta alguns proce-
dimentos para a criação das localidades. 
Ele ressalta que a medida visa a evitar a 
banalização para a implantação destas 
comunidades no município. “Através des-
te projeto complementar, as criações das 
comunidades deverão passar por um cri-
vo maior, evitando que haja a banaliza-
ção dessas mudanças de nomenclatura 
nas localidades do nosso município”, fri-
sou o vereador.   

Cacau propõe Projeto de Lei 
Complementar sobre normas 
para a criação de localidades

Em conversa com o prefeito Luiz Car-
los Costa, o vereador Francisco de Assis 
Sá (Kinho), sugeriu ao chefe do Executivo 
a criação de um programa que proporcio-
ne emprego a pelo menos um membro das 
famílias sem nenhuma renda. O vereador 
explicou que a primeira etapa do progra-
ma consistiria em um levantamento das 
famílias de Delmiro e povoados que não 
possuem nenhum membro trabalhando. 
Após o levantamento, seria criado um pro-
grama que permitisse que pelo menos 
uma pessoa de cada família sem renda fos-
se empregada. A partir desta ação, ao “
menos um membro de cada família esta-
ria trabalhando e, assim, haveria uma di-
minuição no número de famílias sem ren-
da nenhuma em Delmiro e nos povoados”, 
frisou o vereador.

Kinho propõe ao 
Executivo criação 
de programa para 
famílias sem renda

Edvaldo sugere ao Ministério do Esporte 
homenagem ao jóquei Juvenal Machado

O vereador Edvaldo Nascimento es-
teve reunido com o Ministro do Esporte, 
Aldo Rebelo, em Brasília. Na oportunida-
de Edvaldo sugeriu homenagem do Minis-
tério ao jóquei alagoano Juvenal Macha-
do, um dos grandes campeões do turfe 
nas décadas de 70 a 90.  Segundo Edval-
do, o ministro foi receptivo ao pedido e 
ressaltou que será decidida a forma de 
homenagem, e se a mesma ocorrerá em 
Brasília ou em Alagoas. O vereador reco-
nheceu o empenho do Ministro. “Só te-
mos agradecer ao ministro Aldo Rebelo 
por nos receber e firmar este compro-
misso. Nosso muito obrigado a este ho-
mem público, que também é alagoano”, 
falou. O parlamentar acrescentou que a 
homenagem é uma forma de reconhecer 
o trabalho de Juvenal, que durante mui-
tos anos dedicou a sua vida ao esporte. 

“Acredito que esta homenagem seja uma 
forma de reconhecer nacionalmente a 
dedicação do Juvenal Machado, que al-
cançou milhares de vitórias com o turfe, 
colocando o Brasil em destaque neste es-
porte durante muitos anos”, frisou. Em 
2011 Juvenal recebeu Título de Cidadão 
Delmirense da Câmara de Vereadores por 
indicação de Edvaldo Nascimento. 
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