
Kel assume cadeira no 
Legislativo

Palavra do 
Presidente

Novo site da Câmara 
 entra no ar

A sessão extraordinária realizada 
no dia 15 de abril marcou a posse do pre-
sidente da Casa Legislativa, Valdo San-
des (PMN), como prefeito interino. A ga-
leria ficou lotada de populares, que fize-
ram questão de presenciar mais um mo-
mento marcante na história política do 
município.

A reunião contou com a presença dos 
11 parlamentares e foi presidida pelo 1º vi-
ce-presidente, Carlos Roberto Cacau Cor-
reia, que agora ocupa o cargo de presi-
dente até o retorno de Valdo às atividades 
no Legislativo. Com a ida de Valdo para o 

Com a ida do presidente Valdo Sandes pa-
ra a chefia do Executivo, o 1º vice-presidente 
Carlos Roberto Cacau Correia, assumiu o co-
mando da Casa Legislativa no dia 15 de abril. 

Durante a sessão de posse, Cacau res-
saltou o papel desempenhado pelos vere-
adores, relembrando que a Câmara já ha-
via vivenciado este momento anos atrás e 
que os vereadores cumpriram o seu papel. 
“Estamos aqui mais uma vez honrando 
com a nossa responsabilidade e obriga-

Executivo, o suplente Ezequiel Carvalho 
Costa (Kel) foi empossado vereador.

Em seu discurso, Valdo reafirmou o 
compromisso com a população. “Estamos 
cumprindo uma determinação judicial e 
não sei quanto tempo ficarei como prefei-
to, mas reforço que estarei trabalhando 
por Delmiro com responsabilidade, para 
que possamos ofertar um bom serviço à po-
pulação. A minha principal meta é manter 
o diálogo com a sociedade de forma demo-
crática e transparente, para que a vonta-
de do povo seja, de fato, concretizada”.

Decisão – A posse do presidente Valdo 

ção. Peço a Deus proteção para que a nos-
sa cidade e o nosso povo não sofram ne-
nhum transtorno e que se orgulhem dos ve-
readores que elegeram na última elei-
ção”, falou o presidente.

Ele reforçou que dará continuidade 
ao trabalho desenvolvido por Valdo na pre-
sidência da Câmara Municipal. “Estarei 
mantendo o trabalho que vem sendo de-
senvolvido por Valdo porque entendo que 
esta é uma situação temporária”, falou.

Sandes como prefeito é fruto da decisão 
do Juiz Eleitoral José Eduardo Nobre Car-
los, que afastou Luiz Carlos Costa e a sua 
filha, Ziane Costa, do comando da Prefei-
tura. A decisão foi proferida em virtude 
de Ação de Impugnação de Mandato Eleti-
vo impetrada pelo candidato que ficou em 
segundo lugar no pleito de 2012, Eraldo Jo-
aquim Cordeiro, o Padre Eraldo. Valdo foi 
oficiado para assumir interinamente a Pre-
feitura durante a sessão do dia 11, mas 
precisava cumprir o prazo regimental pa-
ra a convocação dos vereadores para a ses-
são extraordinária. 
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Valdo Sandes é empossado prefeito

Cacau Correia assume como presidente da Casa Legislativa

de Delmiro Gouveia



As mudanças políticas no município 
acarretaram na volta de Ezequiel Costa, o 
Kel, ao Legislativo. O vereador foi empos-
sado por ser o 1º suplente de Valdo San-
des, que agora ocupa o cargo de prefeito 
de Delmiro Gouveia. Durante a solenida-
de, o parlamentar não escondia a satisfa-
ção em voltar ao Legislativo. “Estou mui-
to feliz em mais uma vez estar aqui nesta 
Casa representando o povo de Delmiro 
Gouveia. Continuarei desenvolvendo o 
meu trabalho, apresentando proposições 
que venham a contemplar, especialmen-
te, os mais carentes do município”, falou.

O Jornal da Câmara é uma publicação da Câmara 
de Vereadores de Delmiro Gouveia, através da  
Assessoria de Comunicação 
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Marcos Costa - 1º Secretário
Geraldo Xavier - 2º Secretário
Francisco de Assis Pereira de Sá - 3º Secretário

Kel assume cadeira na Câmara Municipal 
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Expediente

Palavra do Presidente
É com muita 
alegria que re-
torno à presi-
dência da Câ-
mara de Del-
miro Gouve-
ia. Em outra 
oportunidade 
também esti-

ve à frente do comando desta Casa e, 
durante meu mandato, primei pela 
transparência e pelo respeito ao povo 
delmirense, que nos elegeu e nos colo-
cou onde estamos hoje. Naqueles tem-
pos, lutamos para que o papel do Le-
gislativo fosse cumprido na íntegra, 
observando os passos do Executivo, 
fiscalizando-o, e assim foi feito. Ao re-
tornar á presidência, farei o possível 
para que continuemos a cumprir este 
papel. Nesta nova história política vi-
vida pelo nosso município, procurare-
mos honrar os votos que nos elegeram 
- representando o povo, fiscalizando 
o Executivo e ofertando aos nossos ci-
dadãos proposições que possam tra-
zer melhorias para toda a população. 
Ao meu colega Valdo Sandes, desejo 
sorte e que à frente da Prefeitura pos-
sa desempenhar o trabalho de gestor 
que se preocupa com o social. Aos   
meus pares, desejo parceria, para 
que possamos orgulhar o nosso povo 
e, juntos, ajudar a escrever um novo 
tempo em Delmiro Gouveia.

 Cacau Correia

A Câmara de Vereadores de Delmiro 
Gouveia está passando por mais uma re-
forma. Desta vez, a área contemplada é o 
segundo andar do prédio, que está sendo 
totalmente reformulado. A obra é a terce-
ira etapa de projeto de melhorias na in-
fraestrutura da Casa Legislativa desenvol-
vido pelo presidente Valdo Sandes.

Assim como o térreo, o segundo an-
dar contará com a construção de oito gabi-
netes, além de mudanças no revestimen-
to das paredes, teto e nova pintura. Os ga-
binetes serão climatizados e ganharão ain-
da novo mobiliário e computadores. Se-
gundo o presidente a obra trará mais con-
forto para os funcionários e o público que 
freqüenta o local. 

“Com esta reforma do segundo andar 
concluímos o projeto de melhorias, que 
foi iniciado ainda da minha primeira ges-

tão, em 2008, quando o plenário foi total-
mente reformado. Nesta última gestão, 
reformamos o térreo e agora finalizamos 
com o segundo andar, onde serão constru-
ídos novos gabinetes para os vereadores, 
trazendo mais conforto e comodidade pa-
ra funcionários e o público”, frisou.

Reforma contempla segundo andar do prédio

Na reunião do dia 14 de março um as-
sunto esteve em alta na tribuna da Casa 
Legislativa de Delmiro Gouveia – a inaugu-
ração dos dois primeiros trechos do Canal 
do Sertão, que foi realizada no dia 12 de 
março e contou com a presença da presi-
dente Dilma Rousseff e autoridades. O ve-
reador Valdo Sandes lembrou os longos 20 
anos de espera para a construção do canal 
e reforçou o impacto positivo para os mo-
radores dos 42 municípios beneficiados.

“Para mim foi uma alegria imensa po-
der estar participando da solenidade de 
inauguração do Canal porque como delmi-
rense e sertanejo acompanho esta obra há 
muitos anos. É um orgulho poder ver os pri-
meiros resultados, a água chegando nas co-
munidades que vivem à beira do canal,  co-
mo um produtor, que tem uma plantação 
de cana para alimentar o gado já concreti-
zada devido a água do Canal do Sertão”.

Outro parlamentar que também res-
saltou a concretização do Canal do Ser-
tão foi o vereador Pedro Paulo, que é do 
mesmo partido da presidente, o PT. “A 
presidente Dilma nos presentou com a 
inauguração deste canal que, não tenho 
dúvidas, for utilizado adequadamente, 
trará uma grande qualidade de vida para 
a população”.

Vereadores destacam inauguração do Canal do Sertão 

Durante a sessão de posse de Valdo 
Sandes como prefeito, os parlamentares 
Francisco de Assis (Kinho), Pedro Paulo e 
Edvaldo Nascimento se dirigiram à tribu-
na para parabenizar o novo prefeito. Ki-
nho desejou ao colega boa sorte e que ele 
desenvolva um trabalho à frente da Pre-
feitura voltado para o social. O vereador 
Pedro Paulo enfatizou que a posse de Val-
do demonstra que a Justiça está sendo co-
locada em prática no município. Em sua 
explanação, o vereador Edvaldo Nasci-
mento fez um histórico sobre os fatos que 
conduziram Valdo Sandes ao cargo de pre-
feito e enfatizou ainda a importância do 
trabalho à frente do Executivo. Os edis pa-
rabenizaram ainda a posse do vereador 
Cacau Correia como presidente da Câma-
ra de Vereadores. 

Parlamentares 
parabenizam colegas 



Com o objetivo de aproximar a comu-
nidade do trabalho desempenhado pelos 
vereadores, a Câmara Municipal de Del-
miro Gouveia colocou no ar o seu novo si-

Os vereadores por Delmiro Gouveia 
aprovaram, por unanimidade, a celebra-
ção de convênios entre a Prefeitura e du-
as associações- a Associação de Deficien-
tes Físicos de Delmiro Gouveia (Adefideg) 
e a Associação de Pais e Amigos dos Excep-
cionais (APAE).

As aprovações dos Projetos de Lei do 
Executivo foram realizadas na sessão do 
dia 11 de março, em caráter de urgência. 
Com a votação, as entidades passarão a re-
ceber recursos financeiros da Prefeitura.

Para o presidente Valdo Sandes a vo-
tação é reflexo da preocupação da Casa 
Legislativa em favorecer a comunidade 
delmirense, independente de estarem na 
bancada de situação ou de oposição. "Ao 
aprovar os Projetos de Lei do Executivo os 
vereadores demonstram que o compro-

Na sessão do dia 21 de março, os vere-
adores debateram sobre a reforma e am-
pliação da ponte que dá acesso ao bairro 
Pedra Velha. O local, além de não possuir 
passagem para pedestre, está com a in-
fraestrutura comprometida. O assunto foi 
levado ao plenário pelo vereador Pedro  
Paulo (PT), que recebeu carta de uma pro-
fessora alertando para o perigo vivencia-
do pela comunidade ao trafegar na ponte. 
A educadora solicitou ajuda do parlamen-
tar para que interceda junto ao órgão com-
petente e assim realize uma reforma e am-
pliação na mesma. 

O vereador chamou a atenção, espe-
cialmente, para o número de crianças que 
andam pela ponte e têm que concorrer 
com os carros e motos que lá trafegam. 
“Aquilo é um grande perigo para a popula-
ção e, especialmente, para as crianças, 
que têm que utilizar a via para andar, cor-
rendo o sério risco de serem atropeladas. 

te. O portal é mais uma ferramenta de co-
municação desenvolvida na gestão do pre-
sidente Valdo Sandes.

Segundo Valdo, quanto maior a gama 
de serviços que possam demonstrar as 
ações dos parlamentares, mais a comuni-
dade poderá acompanhar o que está sen-
do votado em benefício da população. 
“Desde a minha outra gestão, no biênio 
2011/2012, que estamos investindo na co-
municação da Casa, com a impressão de 
jornais institucionais e a transmissão das 
sessões ao vivo pela rádio. Agora o site 
vem celebrar este projeto, demonstrando 
com transparência os atos do Legislati-
vo”, falou.

No site estão disponibilizadas as prin-
cipais atividades dos parlamentares, 
além de notícias, onde são publicados os 

releases e fotos das sessões; página para 
cada vereador, onde estão as proposições; 
atos da Mesa Diretora, atas das sessões e 
comissões permanentes. Há ainda um es-
paço para o cidadão enviar críticas, su-
gestões e elogios, auxiliando no desenvol-
vimento do trabalho dos vereadores.

O portal tem ainda um link para a pá-
gina do Interlegis, um programa desenvol-
vido pelo Senado Federal, em parceria 
com o Banco Interamericano de Desenvol-
vimento (BID), de modernização e inte-
gração do Poder Legislativo nos seus níve-
is federal, estadual e municipal e de pro-
moção da maior transparência e intera-
ção desse Poder com a sociedade. 

Para acessar o novo site da Câmara, 
basta utilizar o endereço eletrônico 
www.camaradelmiro.al.gov.br.

misso com o povo delmirense estará sem-
pre mantido. Essas votações são a prova 
de que o nosso papel em trabalhar pelo 
bem da comunidade vai além das ideolo-
gias partidárias", ressaltou Valdo.

Sabemos que aquela ponte é de compe-
tência do Estado, mas não nos custa co-
brar do município que tome uma provi-
dência. Devemos nos unir para que este 
problema seja efetivado e assim as pesso-
as não corram esse risco constante”, fa-
lou o vereador.

Diante da colocação do colega, o ve-
reador Gato (PSB), afirmou que há 16 anos 
luta pela reforma e ampliação da ponte. 
“Há 16 anos que cobro uma solução para a 
ponte da Pedra Velha, inclusive apresen-
tando proposição neste sentido. Já che-
guei a entregar documentos ao Governo 
do Estado mostrando esta situação e o pe-
rigo que as pessoas correm”, disse Gato.

O presidente Valdo Sandes (PMN) tam-
bém se manifestou sobre o assunto.  “Esta 
Casa já entregou documentação solicitan-
do uma solução para a ponte da Pedra Ve-
lha e estaremos, novamente, reivindican-
do e cobrando que as autoridades tomem 

as providências necessárias. Estaremos 
unidos em mais este pleito a favor da co-
munidade delmirense”, falou. Finalizan-
do debate, Pedro Paulo sugeriu que os ve-
readores formassem uma comissão para ir 
ao DER e assim cobrar a efetiva solução pa-
ra o problema.

Além dos Projetos de Lei os parla-
mentares aprovaram ainda mais dez pro-
posições dos vereadores Milton Lisboa, Pe-
dro Paulo, Edvaldo Nascimento e Carlos 
José Bezerra (Gato).

Entra no ar o novo site da Câmara Municipal de Delmiro Gouveia 

Vereadores aprovam convênios para Adefideg e Apae

Reforma e ampliação da ponte da Pedra Velha é tema de reunião 
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Durante as reuniões na Casa Legisla-
tiva, o vereador Geraldo Xavier (PMDB) 
tem utilizado a tribuna para relembrar a 

Em um dos seus discursos na tribuna, 
o vereador Pedro Paulo cobrou ações enér-
gicas em defesa do meio ambiente. O par-

Há algumas semanas o Mercado Públi-
co, o Matadouro e a Rodoviária, prédios pú-
blicos situados em Delmiro Gouveia, tive-
ram o abastecimento de água cortados de-
vido a falta de pagamento da empresa que 
administra os órgãos públicos.

Procurado pelos proprietários de box 
e tarimbas, o vereador Edvaldo Nasci-
mento (PCdoB), levou o assunto à tribuna 
na Câmara Municipal, na sessão do dia 11 
de abril. O parlamentar expôs a situação 
degradante que os comerciantes estão vi-
venciando, ainda mais pagando taxas abu-
sivas sem que o serviço seja realizado de 
forma satisfatória.

“O que estamos assistindo em nosso 
município é um descaso com a população. 
O débito com a Casal já ultrapassa R$ 245 
mil reais e isto é um absurdo. Esta empre-
sa que administra o Matadouro, o Mercado 
e a Rodoviária não tem condições de con-
tinuar o contrato com a Prefeitura porque 
não está cumprindo o seu papel. As tarifas 
que os comerciantes pagam estão abusi-
vas, sempre aumentando, e os serviços ca-
da vez piores. Diante de tudo que vi e ouvi 
das pessoas que trabalham nestes locais e 
pelo respeito a sociedade é melhor que a 
Prefeitura desfaça esse contrato e assim 
os serviços voltem a ser realizados pelo 
próprio município”, falou.

sua luta contra as drogas no município. O  
parlamentar ressaltou ainda o encontro 
com o Secretário de Estado da Promoção 
da Paz, Jardel Aderico, que ficou de reali-
zar uma visita à Delmiro para a implanta-
ção de uma clínica para dependentes quí-
micos. Xavier enfatizou que estará doan-
do um dos seus terrenos para que o proje-
to vire realidade. “A minha maior bandei-
ra de luta será sempre contra as drogas, 
em especial o crack, que está devastando 
muitas famílias em nosso município. Não 
medirei esforços para que esta clínica de 
reabilitação seja implantada e assim pos-
samos salvar as pessoas desta droga tão 
perversa”, falou.

lamentar topificou algumas formas de de-
gradação da natureza que são realizadas 
em Delmiro Gouveia, como o despejo do 
esgoto no açude da pedra Velha, que tem 
causado mau cheiro, bem como a devas-
tação de áreas verde de forma indiscrimi-
nada, inclusive da caatinga. O vereador 
ressaltou proposição de sua autoria, que 
foi aprovada por unanimidade, solicitan-
do a implantação da   Guarda de Proteção 
e Preservação do Meio Ambiente. “A luta 
pela defesa de um meio ambiente saudá-
vel não é um direito, mas uma obrigação 
de todos nós. Devemos criar, a partir des-
te poder, mecanismos punitivos e coerci-
tivos para esse mal”, frisou.  

O vereador Carlos José Bezerra (Ga-
to) apresentou proposição solicitando 
iluminação para o povoado Peba. Ele en-
fatizou a importância da comunidade ser 
contemplada com a sua proposição. 
“Com a implantação da energia as pesso-
as que vivem naquela localidade pode-
rão desfrutar de diversas comodidades, 
melhorando consideravelmente a quali-
dade de vida”, disse. Agora o vereador 
prepara-se para propor a implantação de 
uma Casa Albergue Municipal.

Geraldo solicita implantação de Clínica para dependentes químicos  

Pedro Paulo cobra ações em defesa do meio ambiente 

O vereador 
Milton Lisboa apre-
sentou indicação 
solicitando a im-
plantação de com-
putadores com in-
ternet em todas as 
escolas municipa-
is. O vereador res-
saltou a importân-
cia da ação, que 
abre as portas da 

inclusão digital para os estudantes da re-
de pública de ensino. “Atualmente a in-
ternet é uma ferramenta utilizada para 
pesquisas, o que enriquece o aprendi-
zado e o acesso  à informação”, falou.

Gato apresenta proposição solicitando iluminação no Peba 

Edvaldo exige que município desfaça 
contrato com empresa que administra 
Matadouro, Mercado e Rodoviária  

O presidente Valdo Sandes esteve reu-
nido com o presidente do Senado, em Bra-
sília. Na pauta da audiência Valdo abor-
dou o convênio com o Interlegis, um pro-
grama desenvolvido pelo Senado Federal, 

em parceria com o Banco Interamericano 
de Desenvolvimento (BID), de moderniza-
ção e integração do Poder Legislativo nos 
seus níveis federal, estadual e municipal 
e de promoção da maior transparência e 
interação desse Poder com a sociedade. 
Valdo reforçou a concretização da parce-
ria com o órgão, que utiliza as novas tec-
nologias de informação (Internet, video-
conferência e transmissão de dados), per-
mitindo a comunicação e a troca de expe-
riências entre as Casas Legislativas e os le-
gisladores e entre o Poder Legislativo e o 
público, visando aumentar a participação 
da população no processo legislativo. 

Em audiência com Renan, Valdo aborda convênio com o Interlegis 

Milton solcita implantação de 
computadores com internet 
nas escolas municipais


