
Mesa Diretora para biênio 
2015/2016 é empossada

Padre Aparecido é 
homenageado com Título de 

Cidadão Delmirense

Aprovada construção de 
base para Bombeiro Civil

A Câmara de Vereadores de Delmiro 
Gouveia rejeitou pela votação de 6x3 o 
Projeto de Lei 024/2014 enviado pelo Exe-
cutivo Municipal com o objetivo de insti-
tuir no município a taxa de Contribuição 
de Iluminação Pública (CIP). A sessão ordi-
nária foi realizada no dia 4 de dezembro.

A sede do Legislativo foi ocupada 
por várias pessoas, entre elas militantes 
do Movimento Sem Terra (MST), que apoi-
avam a não aprovação da CIP. A discussão 
da matéria começou com o vereador 
Edvaldo Nascimento, que apontou falhas 
no projeto e se posicionou contra a apro-
vação do mesmo, alegando que se trata-
va de uma inconstitucionalidade. Nasci-

Preocupados com a situação do trân-
sito em Delmiro Gouveia, que está cada 
dia mais intenso, os vereadores do muni-
cípio sugeriram uma Audiência Pública 
sobre o tema. A abordagem foi realizada 
pelo vereador Edmo Oliveira, em pro-
nunciamento no plenário, e ressaltada 
pelo vereador Edvaldo Nascimento, na 
sessão do dia 16 de outubro.

Segundo Edmo, o tráfego de veículos 
apresenta diversas dificuldades, a exemplo 
da falta de sinalização, tanto vertical como 

mento apresentou um levantamento que 
ele mesmo realizou e constatou que o mu-
nicípio tem 11 mil domicílios e 300 esta-
belecimentos comerciais consumidores 
de energia elétrica, usuários que se fos-
sem contribuir com a taxa, iriam gerar 
para o erário um montante de R$ 1 mi-
lhão por mês.

Logo após Edvaldo, o petista Pedro 
Paulo sustentou que votar a favor da taxa 
de iluminação pública seria se opor à popu-
lação delmirense e alfinetou o prefeito 
com veemência. "O gestor e sua assessoria 
jurídica agiram de maneira incompetente 
ao elaborarem esse projeto que apresen-
ta diversas falhas. É uma verdadeira 

horizontal. "O trânsito em Delmiro está cada 
vez mais intenso e isso tem causado diversos 
acidentes. Falta sinalização, como a pintura 
de quebra-molas, e outras ações para que a 
nossa população tenha segurança", afirmou.

Edvaldo sugeriu convocar os órgãos 
envolvidos para que possa ser realizado o 
debate na Casa Legislativa. "Através da 
Audiência Pública convocaremos diver-
sos segmentos da sociedade e assim rea-
lizaremos uma grande discussão sobre o 
trânsito da nossa cidade", disse.

afronta à inteligência dos vereadores," dis-
se.  Kinho defendeu o colega de oposição 
e afirmou que a taxa sugerida pelo gestor 
municipal é um assalto ao povo delmiren-
se. O vereador foi ovacionado pelas pes-
soas que acompanhavam a sessão.

Cacau rebateu dizendo que o PL que 
foi aprovado na Comissão de Justiça é to-
talmente constitucional e está dentro do 
entendimento da Emenda Constitucional 
39/2002. Após as explanações, foi realiza-
da a votação, com o voto contra dos vere-
adores Kinho, Edvaldo, Pedro Paulo, Ge-
raldo, Milton Lisboa e Edmo Oliveira e a fa-
vor do Projeto de Lei votaram Cacau, Hen-
riqueta e Marcos Costa.
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02 Ações do plenário

Expediente

A paralisação das obras e falta de 
ações pela Administração Pública de Del-
miro Gouveia vem despertando críticas da 
população e de diversos segmentos da so-
ciedade. Alegando estar em crise finance-
ira, a gestão demitiu funcionários, cortou 
salários e estacionou diversos projetos.-
Diante da inércia municipal, o presidente 
da Câmara de Vereadores, Valdo Sandes, 
concedeu entrevista a uma rádio local, on-
de enfatizou a falta de vontade política 
para a realização das ações.

Segundo o presidente, a crise finan-
ceira não é motivo para que a gestão fique 
inerte aos problemas da população e sus-
penda todas as atividades. Ele explica que 
pode ser feito um calendário que se ade-
que à nova realidade, mas sem deixar de 
ofertar os serviços e outros projetos que 
são de autoria do Executivo. “O município 
precisa fazer uma calendário de ações e 
sair dessa situação. Precisa dar transpa-
rência e retomar a sua normalidade. Seja 
com muito ou pouco recurso, o que não po-
de é parar, alegando que perdeu ICMS, ou 
outros motivos. É necessário um planeja-
mento porque a população não agüenta 
mais viver nesta situação; sabemos das di-
ficuldades, mas é preciso andar”, frisou.

Ele explicou que durante os cinco me-
ses que ficou à frente da Prefeitura, tam-
bém passou por uma crise, mas conseguiu 
realizar diversas ações. “Durante a minha 
gestão à frente do Executivo sofremos 
uma queda no orçamento de quase três mi-
lhões de Reais mensais, mas isso não impe-
diu que realizasse os projetos, inclusive 
iniciando e finalizando alguns deles ainda 
durante este período, como a praça do po-
voado Sinimbú. E também, apesar da cri-
se, não demitimos nenhum funcionário, 
como ainda retomamos a administração 
do Mercado Público, do Matadouro e da Ro-
doviária; realizamos o aumento salarial 

dos professores 
da rede munici-
pal, inclusive pa-
gando o retroa-
tivo; fizemos a 
estrada da Vila 
25; batalhamos 
para a assinatu-
ra da abertura 
da UPA, que ho-
je encontra-se 
em pleno funci-
onamento; a saú-
de começou a 
atender melhor 
com a oferta de 
medicamentos e 
exames; implantamos o Departamento 
Municipal de Apoio à Infância e Juventude 
e criamos o Conselho Municipal da Juven-
tude; resgatamos os jogos estudantis e 
ainda realizamos o melhor São João de to-
dos os tempos. Então, a crise não é pro-
blema, você tem que saber administrá-la 
e é isso que a atual gestão precisa fazer, e 
não parar tudo como vem acontecendo”.

Valdo falou ainda sobre a crise políti-
ca que está sendo vivenciada. Ele ressalta 
que é reflexo da falta de diálogo do Exe-
cutivo com o Legislativo e com Judiciário. 
“Esta crise política que Delmiro enfrenta 
está acontecendo por falta de comunica-
ção entre o chefe do Executivo e com os 
poderes Legislativo e Judiciário. A Consti-
tuição Federal de 1988 é clara quando diz 
que os poderes são independentes, mas 
devem ser harmônicos entre si”.

Indagado se a crise política estaria 
afetando a votação do Orçamento 2015, 
que ainda não foi apreciado pela Casa Le-
gislativa, o presidente explicou que este 
não seria o motivo, mas a falta de expli-
cações por parte da equipe da Prefeitura 
em relação a novos programas que foram 

inseridos. “O fato do Projeto de Lei Orça-
mentário para 2015 ainda não ter sido vo-
tado é que foi protocolado na Casa um 
Projeto de Lei alterando a Lei de Diretri-
zes Orçamentárias para a inclusão de no-
vos programas na Lei Orçamentária Anu-
al. Ao analisar os documentos, a comis-
são observou que ao incluir esses novos 
programas, tem que haver alteração no 
Plano Pluri Anual (PPA), porque a LDO tra-
balha em cima do PPA. Então é preciso 
que a equipe técnica do governo vá até a 
Câmara e mostre como introduziram es-
tes novos programas e não alteraram o 
PPA. Como até agora ninguém do Execu-
tivo se manifestou, não temos como vo-
tar. Quero dizer à população que na hora 
que receber da Comissão de Orçamento o 
Projeto de Lei dentro da legalidade, colo-
caremos em discussão e votação assim 
que retornarem os trabalhos na Casa. Res-
saltamos à comunidade delmirense que a 
Câmara de Vereadores não quer criar pro-
blemas à administração municipal, mas o 
que está acontecendo com essa gestão é 
a falta de diálogo com o Legislativo, e is-
so não é culpa dos vereadores”.

Presidente Valdo Sandes critica inércia da gestão 
municipal e cobra realizações em Delmiro Gouveia 

No dia 1º de Janeiro foi empossada a 
Mesa Diretora para o biênio 2015/2016. 
Os parlamentares estiveram reunidos so-
bre a presidência do Vereador Valdo San-
des, que concedeu a posse para o exercí-
cio do biênio 2015/2016, conforme o arti-
go 8º, parágrafo 4º do Regimento Interno. 

Ficando assim constituída: presidente - 
Erivaldo Bezerra Sandes; 1º vice-
presidente - Carlos Roberto Correia da Sil-
va; 2º vice-presidente - Edmo Sandro de 
Oliveira; 1º secretário - Marcos Antônio Sil-
va; 2º secretário - Geraldo Xavier; 3º se-
cretário - Francisco de Assis Pereira de Sá.

Mesa Diretora para biênio 2015/2016 é empossada



Em sessão solene realizada no dia 6 
de janeiro, o Padre José Aparecido da Sil-
va foi homenageado com o Título de Cida-
dão Delmirense. A proposição, de autoria 
do vereador Edvaldo Nascimento, foi apro-
vada em 2013 e foi entregue ao pároco em 
um evento que lotou a Casa Legislativa.

A solenidade foi conduzida pelo vere-
ador Edvaldo devido a ausência do presi-
dente Valdo Sandes, que estava em via-
gem, e contou ainda com a participação 

dos parlamentares Marcos Costa, Pedro 
Paulo e Edmo Oliveira. A entrada do padre 
no Plenário foi saudada pelo hino da Pa-
droeira Nossa Senhora do Rosário, entoa-
do pelo Ministério MDV.

Em seguida, foram realizadas as ho-
menagens pelos convidados Frei Antô-
nio, o empresário Marcelo, o estudante 
Davi Batalha, Edleuza Patriota, Janeide 
Carvalho e o professor Tiego Barros, que 
falaram da importância do pároco à fren-

te da Igreja como um condutor da fé. Os 
convidados também agradeceram a ini-
ciativa do vereador  Edvaldo e à Câmara 
por terem aprovado o documento, res-
saltando que foi uma homenagem mais 
que merecida.

Para o autor da proposição, Edvaldo 
Nascimento, o título é uma forma de re-
conhecimento pelos trabalhos prestados 
pelo pároco à comunidade. “Padre Apa-
recido nasceu em Maravilha, mas hoje 
não temos como não dizer que ele não é 
delmirense, porque ele conquistou o co-
ração de todos nós. Esta é uma homena-
gem mais do que justa por tudo que o se-
nhor fez pelo povo delmirense”, falou. 
Os vereadores Marcos Costa e Pedro Pau-
lo também ressaltaram o trabalho à fren-
te da paróquia.

Finalizando a solenidade, o Padre 
Aparecido agradeceu a homenagem. 
“Agradeço esta homenagem e tudo que 
foi dito aqui. Esse título representa o que 
o povo de Delmiro é – amoroso, atencioso 
e cheio de respeito. Hoje completo 15 
anos de sacerdócio sendo oito em Delmiro 
e estou muito feliz e realmente muito 
agradecido”.

Padre Aparecido é homenageado com Título de Cidadão Delmirense

03Ações do plenário

Durante o ano de 2014 a Câmara de 
Vereadores de Delmiro Gouveia cumpriu o 
seu papel de representante do povo reali-
zando diversas Audiências Públicas que ti-
veram como maior objetivo refletir na me-
lhoria da qualidade de vida da população. 
Foram realizadas audiências sobre a saú-
de, culminando  com a abertura da UPA, 
após diversas discussões sobre o assunto 
na Casa Legislativa.

Ainda foi reali-
zada a Audiência pú-
blica da educação, 
que culminou com 
a instituição do Con-
selho Municipal de 
Educação, cujo 
membros tomaram 
posse no mês de de-
zembro. Essa dis-
cussão foi bastante 
ampla na Casa, reu-
nindo diversas auto-
ridades no assunto, 
com representan-

tes do Governo Municipal, da UFAL e da 
UNEAL, onde foi colocada a importância 
do Conselho Municipal para o município.

Outra discussão de grande relevância 
foi Audiência Pública que debateu a ques-
tão da finalização das obras das 369 casas 
das Caraibeirinhas, cobrando um posiciona-
mento do Governo do Estado; inclusive con-
vidando representantes da Secretaria Esta-
dual, Caixa Econômica e Governo Municipal

A Casa Legislativa também foi palco 
do debate sobre a transferência dos ven-
dedores ambulantes do centro da cidade. 
A reunião, convocada pela Secretaria Muni-
cipal de Governo, reuniu os parlamenta-
res, representantes da Prefeitura e vende-
dores ambulantes. Na oportunidade os ve-
readores reforçaram a importância da re-
organização dos ambulantes e da discus-
são para a construção de um local que pos-
sa ofertar conforto e visibilidade para que 
os mesmo possam garantir suas vendas.

Outro tema que também foi abordado 
em audiência com representantes das agên-
cias bancárias, foi o atendimento prestado 
aos clientes, em especial o grande tempo 
de espera nas filas. A audiência contou com 
a presença do gerente geral da Caixa Eco-
nômica Eduardo Soares e o gerente do Bra-
desco Manoel Brandão. A subgerente do Bra-
desco, Sayonara Aragão, também esteve 
presente no plenário.Os gerentes foram in-
dagados pelos parlamentares sobre os in-
vestimentos que estão sendo realizados pa-
ra a melhoria do atendimento ao público.

Audiências Públicas debatem temas relevantes para a sociedade
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mento ressaltou a possibilida-
de da criação de vagas para a 
categoria dentro do concurso 
público que será realizado pela 
Prefeitura. "Recebi informa-
ções que a Prefeitura estará re-
alizando concurso público ain-
da este ano. Esta seria uma 
oportunidade para que o prefe-
ito solicite a criação dessas va-
gas para que categoria esteja 
assegurada dentro do quadro 
de concursados do município", 
falou Edvaldo.

A sugestão do vereador ga-
nhou apoio dos demais, inclusive do líder 
da bancada governista, vereador Marcos 
Costa, que se comprometeu em fazer uma 
ponte entre os bombeiros e o prefeito. "Vo-
cês poderão contar com todo o meu apoio 
para conversar com o prefeito e assim su-
gerir que o mesmo envie para esta Casa o 
projeto que cria as vagas para a categoria 
no concurso municipal", afirmou Marcos.

Os vereadores Francisco de Assis (Ki-
nho), Milton Lisboa, Edmo Oliveira, Henri-
queta Cardeal e Ezequiel Costa (Kel), tam-
bém demonstraram apoio aos bombeiros 
civis. Após as explanações dos parlamen-
tares, os bombeiros Lauro Santana e Mar-
cos Sandes fizeram apresentação do tra-
balho desenvolvido e agradeceram o apo-
io dos vereadores. "Esta Casa está de para-
béns e está sendo representada por ho-
mens de bem, que querem o melhor para 
a comunidade delmirense. Só temos a 
agradecer a aprovação e o empenho para 
que possa haver vagas para os bombeiros 
civis no concurso público", falou Marcos.

A sessão da Casa Legislativa Delmi-
rense do dia 3 de abril teve como foco a 
aprovação da indicação do vereador Ge-
raldo Xavier, que versou sobre a constru-
ção de uma base para o Bombeiro Civil em 
Delmiro Gouveia. A categoria, que já rea-
liza um trabalho voluntário no município, 
apresentou o projeto de criação da corpo-
ração, que ajudará na execução das tare-
fas do Corpo de Bombeiro Militar em casos 
de desastres e calamidade pública.

Para o autor da proposição, que é 
Bombeiro Militar, a aprovação da indica-
ção é motivo de orgulho e satisfação. "Pa-
ra mim, que sou Bombeiro Militar, é moti-
vo de orgulho e satisfação ver esta indica-
ção aprovada para que seja construída es-
sa base porque vejo este serviço desem-
penhado pelo Bombeiro Civil com grande 
relevância e tenho certeza que será de ex-
trema importância para a comunidade del-
mirense", disse Geraldo.

Os colegas parabenizaram Xavier pe-
la proposição e o vereador Edvaldo Nasci-

No dia 5 de junho foi realizada a 
entrega de títulos de cidadão delmi-
rense a cinco homenageados. As propo-
sições foram dirigidas à professora Ze-
te Rodrigues; à antropóloga e professo-
ra Luitgarde Barros; à motorista Marga-
rete Lisboa; ao empresário Carlos Lyra 
e ao incentivador do turismo da região 
José Francisco. Em seu discurso, o au-
tor da matéria Edvaldo Nascimento, 
ressaltou a história de vidas dos home-
nageados. “Para mim é motivo de mui-
to orgulho entregar esses títulos por-
que cada uma dessas pessoas merece 
este reconhecimento pelo trabalho de-
senvolvido em nosso município”. Em se-
guida, familiares e amigos fizeram uma 
leitura da trajetória de vida dos novos 
cidadãos e entregaram os títulos -  Lu-
crécia, filha da professora Zete falou 
sobre sua mãe; Marconi Freire falou so-
bre o tio José Francisco; Elisabethe, , 
falou sobre o seu pai, o empresário Car-
los Lyra; o educador Alexandre Silva fa-
lou sobre a motorista Margarete e o rei-
tor da Uneal, Jairo Campos, sobre a an-
tropóloga Luitgarde.

Aprovada construção de base para Bombeiro Civil
Casa Legislativa entrega 
cinco títulos de cidadão

Em entrevista a uma rádio local no 
dia 29 de dezembro, o presidente da Câ-
mara de Vereadores de Delmiro Gouveia, 
Valdo Sandes, fez um balanço das ativida-
des na Casa Legislativa do ano de 2014. 
Valdo esteve acompanhado do vereador 
Edmo Oliveira, que também falou sobre 
os trabalhos desenvolvidos.

O presidente relacionou os principais 
assuntos debatidos entre os parlamenta-
res, ressaltando que a Casa cumpriu o seu 
papel de representar o povo delmirense. 
“Durante o ano de 2014 a Câmara de Vere-
adores de Delmiro Gouveia cumpriu o seu 
papel de representante do povo, reali-
zando diversos debates que tiveram como 
maior objetivo a aprovação de proposi-
ções que refletem diretamente na quali-
dade de vida da população”.

Valdo relembrou uma das principais 
votações do parlamento, que foi a rejei-
ção da CIP, votada no início do mês. “O ci-
dadão já paga vários impostos e ainda so-
brecarregá-lo com mais uma taxa não se-
ria justo. O que deveria ser feito era uma 
melhor utilização dos encargos que já são 

pagos, e não colocar mais uma taxa para o 
contribuinte. Esta rejeição da CIP foi em 
favor do povo delmirense”, frisou

Ele falou ainda das diversas audiências 
públicas, cujos debates culminaram em be-
nefícios concretos para a comunidade, a 
exemplo da abertura da Unidade de Pronto 
Atendimento (UPA), que foi tema de diver-

sas discussões propositivas na Casa, como 
também a implantação do Conselho Munici-
pal de Educação. “Esses debates refletiram 
diretamente em ações que beneficiam a co-
munidade delmirense. A Câmara de Verea-
dores sente-se muito orgulhosa em fazer par-
te das efetivas melhorias na nossa cidade e 
assim melhoram a vida da nossa gente”.

Em entrevista, presidente da Câmara faz balanço das atividades na Casa Legislativa 


