ESTADO DE ALAGOAS

CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE CAPELA
CASA LEGISLATIVA JOSÉ ALVINO DA SILVA
Avenida Robson Medeiros de Melo, 949 – 1º andar

Aos vinte e um (21) dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezoito (2018), às nove
horas (09:00), presentes os Vereadores: Manoel Barnabé Costa, José Eduardo de Almeida,
Kalline Coimbra Melo, Fernando Antônio Lucena Malta, Marcos Antônio Lucena Silva, Heitor
Robson de Araújo Amorim, Mário Sérgio de Almeida Júnior, João Lourenço de Omena,
Valdeni Amaro da Silva, Ricardo Sérgio de Lucena Vieira e Maria Célia dos Santos. O
Presidente declara aberta a 01ª Sessão Ordinária, do 1º semestre, do 2º ano legislativo e
solicita a 2ª Secretária a chamada dos Senhores Vereadores. Logo após, solicita a leitura da
Ata da sessão anterior. Após a aprovação da Ata por unanimidade o Presidente solicita a
leitura do expediente que tem como tema. MENSAGEM Nº01/2018 AO PROJETO DE LEI Nº01,
DE 29 DE JANEIRO DE 2018. MENSAGEM Nº02/2018 AO PROJETO DE LEI Nº02, DE 29 DE
JANEIRO DE 2018. OFICIO Nº07/2018. CONVITE II ENCONTRO DE APOIO Á REDE DE
PROTEÇÃO Á CRIANÇA E AO ADOLESCENTE. MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO COMUNICADO
Nº253891/2017,
COMUNICADO
Nº310378/2017,
COMUNICADO
Nº310383/2017,

COMUNICADO

Nº27270/2017,

COMUNICADO

Nº310376/2017,

COMUNICADO

Nº310377/2017,

COMUNICADO

Nº310379/2017,

COMUNICADO

Nº310381/2017,

COMUNICADO

Nº310382/2017,

COMUNICADO

Nº310384/2017,

COMUNICADO

Nº272271/2017,
COMUNICADO
Nº310380/2017,
COMUNICADO
Nº310385/2017,

COMUNICADO Nº310386/2017. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº01/2018 DE AUTORIA
DO VEREADOR JOSÉ EDUARDO DE ALMEIDA. INDICAÇÃO Nº01/2018 DE AUTORIA DA
VEREADORA MARIA CÉLIA DOS SANTOS SILVA. O Presidente concede a palavra ao Vereador
Anizão, Presidente da UVB Nordeste. O Presidente concede a palavra aos Vereadores para
explicações pessoais. Com a palavra o Vereador Mário Sérgio, saúda a todos, dá boas vindas
ao Vereador Fabiano Leão, Presidente da UVEAL, ao Vereador Júnior do Dira, Presidente da
Câmara de Anadia e ao Anizão, Presidente da UVB Nordeste. Fala sobre a situação que da
estrada que dá acesso ao Povoado de Santa Efigênia, diz que a dificuldade é grande para
chegar ao povoado, fala que o inverno veio com muita chuva e sempre vem cobrando do
senhor Prefeito a melhoria da estrada que dá acesso ao povoado, diz que teve alguns meses
estiados e o senhor Prefeito não fez nada na estrada, fala que isso é uma falta de
compromisso com o povo de Santa Efigênia. Pede ao Prefeito mais uma vez e aos Vereadores
que o ajude, porque fala e nada acontece. Faz um convite aos Vereadores para irem a festa
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da Padroeira de Santa Efigênia. Fala que recebeu críticas e que até mandou fotos para os
senhores Vereadores do buraco que fica vizinho a casa do senhor Eugênio, diz que a
população tirou as pedras do calçamento e colocou um pau, diz que não está passando carro,
pede ajuda aos senhores Vereadores. Diz que o Prefeito fez uma reunião no povoado com o
Secretário de Agricultura e disseram que deixaram às máquinas da prefeitura que é do
pequeno agricultor a disposição do povo, disseram que na outra semana chegava um trator
para a terra dos pequenos agricultores, fala que vai fazer mais de um ano que o povo espera.
E assim se despede. Com a palavra o Vereador José Eduardo, saúda a todos, saúda a Câmara
em nome do Presidente da UVEAL e o Presidente da Câmara de Anadia, Dar boas vindas à
rádio Capela FM na pessoa do Giuliano Farias. Diz que ouvindo atentamente a fala do
Presidente da UVB Nordeste concorda quando ele fala que Vereador é burro de carga, diz que
Prefeito nenhum gosta dos Vereadores. Fala que vai trabalhar de acordo com o Regimento
Interno da Casa Legislativa e como manda a Constituição Brasileira, diz que irá continuar
trabalhando para o povo mais necessitado, principalmente na área da saúde. Diz que sempre
soube que tem três poderes: Legislativo, Executivo e Judiciário, mas em Capela só tem dois
que é o Judiciário e o Executivo, o Legislativo não aparece para nada porque não dão o
mínimo de valor, principalmente o Legislativo Capelense. Diz que os Vereadores de Capela só
trabalham para o bem do povo, mas ninguém reconhece. E assim se despede. Com a palavra
o Vereador Fernando Malta, saúda a todos, dá boas vindas ao Presidente da UVEAL, Fabiano
Leão, ao Presidente da Câmara de Anadia, Júnior do Dira, ao Vereador de Murici e Presidente
da UVB Nordeste, Anizão e ao Giuliano Farias da rádio FM. Fala que está no segundo ano
legislativo e pede a cada um que continuem com tranqüilidade, paz e harmonia, diz que
algumas vezes existem as discordâncias, mas é normal, pois cada um tem um pensamento e
sua postura. Diz que espera ser em 2018 melhor do que em 2017, fala que como presidente
da Comissão de Justiça e Redação pede aos excelentíssimos Vereadores Heitor e Valdeni que
continuem nessa união, diz que é uma comissão muito importante. E assim se despede. Com
a palavra o Vereador Ricardo, saúda a todos, agradece ao Presidente da Câmara por trazer a
rádio, saúda o Presidente da UVEAL Fabiano Leão, o Presidente da Câmara de Anadia Júnior
do Dira e o Presidente da UVB Nordeste Anizão, diz que a UVEAL é de grande importância
para todos os Vereadores. Fala que ano passado foram feitas muitas cobranças e que este
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ano houve mudanças, fala que saiu um Secretário e pede que esse ano não erre como no ano
passado, pois tiveram vários erros. Fala que esse ano todos devem ter bastante cuidado, pois
é um ano eleitoral, diz que todos tenham cuidado para não levar as coisas para o palanque.
Diz que o Vereador é para fiscalizar o município e não levar para o lado pessoal, onde tem uns
que levam para o lado azul e outro vermelho, diz que o Secretário deveria sempre responder
as cobranças, fala que o Secretário que não responde está sendo prejudicado e que nenhum
secretário será bem visto, diz que o Secretário tem que ter harmonia com a Câmara de
Capela. Diz que esse ano vai fiscalizar mais ainda e que faz parte da Comissão de Educação,
da Comissão de Saúde e Assistência Social junto com as Vereadoras Célia e Kalline, fala que a
Comissão faz mais ainda cobrando do Prefeito e de todo secretariado, então é preciso que a
sociedade venha até aos Vereadores e cobrem das Comissões. Fala que também é da
Comissão de Obra junto com os Vereadores Marcos Lucena e Célia. Agradece ao Senhor
Manoel pela rádio e diz que a imprensa é muito importante para o povo. E assim se despede.
Com a palavra a Vereadora Maria Célia, saúda a todos e a mesa diretora, dá boas vindas ao
Presidente da UVEAL e ao Vereador Júnior do Dira. Diz que após o recesso parlamentar que a
lei permite estão todos de volta para dar continuidade aos trabalhos, cada um com sua forma
de trabalhar com sua maneira de pensar e sua maneira de agir, mas tem certeza que o
objetivo é o mesmo dos Vereadores, que é trabalhar pelo melhor para a cidade e cumprir a
função, cada um tem sua forma de cobrar, onde uns usam o microfone e outros vão
pessoalmente trabalhar em prol do povo Capelense. Agradece aos Vereadores por ter votado
na sua indicação, faz explanações sobre a indicação. Fala sobre a superlotação nos ônibus dos
estudantes que vão para Maceió de manhã, diz que é preciso a Secretária de Educação
escolher um representante da categoria para ver essa super lotação nos ônibus, também o
horário de saída desses estudantes, diz que é preciso sair um pouco mais tarde, porque os
adolescentes estão saindo para o ponto do ônibus muito cedo e essa semana teve alguns
assaltados, fala que é preciso que olhem o número de pessoas que comportam esses ônibus
para que não venham acontecer acidentes. E assim se despede. Com a palavra a Vereadora
Kalline Coimbra, saúda a todos, diz que está muito contente com a presença do Presidente da
UVEAL Fabiano Leão e o presidente da Câmara de Anadia Júnior do Dira. Agradece a Deus
pelo ano que está iniciando, fala sobre o recesso dos Vereadores, diz mesmo que mesmo
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estando em recesso os Vereadores não deixaram de trabalhar, pois o dever de todos é
trabalhar o ano inteiro. Fala das indicações que fez em 2017, faz explanações sobre o as
respostas e andamentos das indicações. Diz que a fala da Vereadora Célia foi muito
importante, diz que estão assaltando os estudantes constantemente, fala sobre a
superlotação dos ônibus, diz que é preciso ter um controle, uma carteirinha, fala que é
preciso ter uma ronda para acompanhar esses alunos não só no horário matutino, mas
também no noturno, principalmente na hora da chegada. Fala da marcha em Brasília que é
muito importante e trouxe um modelo de projeto que já se tornou lei municipal Nº 860 que é
o estudo da Constituição em Miúdos. A Vereadora pede a Secretária de Educação que seja
distribuída em todas as escolas a Constituição em Miúdos. Faz explanações sobre os projetos
que chegaram do executivo, diz que um deles trata sobre a reformulação de alguns artigos da
lei de Gestão Democrática. A vereadora designa os relatores dos projetos, diz que o relator
do projeto sobre a Gestão Democrática será o Vereador Ricardo Lucena e do projeto sobre o
Conselho Municipal será a Vereadora Maria Célia. A Vereadora convoca os membros da
Comissão para sentarem na segunda-feira e discutirem os projetos. E assim se despede. Com
a palavra o Líder do Prefeito, o Vereador Heitor Robson, saúda a todos, o Presidente da
UVEAL, o Presidente da Câmara de Anadia, Vereador Júnior do Dira e o Anizão, dá boas
vindas ao Giuliano da rádio de Capela FM, diz que o Presidente teve um ato de grandeza e
democracia por acolher esta rádio, fala ao Vereador Júnior que está solidário em relação a
estrada que dá acesso ao povoado de Santa Efigênia, diz que se solidariza principalmente com
a população de Santa Efigênia, fala que a função do Vereador é fiscalizar, cobrar e exigir que
os problemas sejam resolvidos. Fala sobre o projeto de Gestão Democrática, diz que a
democracia nas escolas está sendo restabelecida, diz que tem que acabar com indicação
política para diretor, diz que esta Casa está de parabéns por votar e abraçar esse projeto, diz
que o Prefeito é feliz por traçar o caminho da democracia. Diz que seu projeto foi sancionado
pelo Prefeito que é sobre a apreensão de animais. Anuncia a sua renuncia de Líder e diz que
os motivos são pessoais, agradece aos seus pares pela compreensão e agradece ao Prefeito
por ter o escolhido como Líder. Com apalavra o Presidente o Vereador Manoel Barnabé,
saúda a todos, o senhor Zilton Almeida, saúda a mesa diretora, o Presidente da UVEAL
Fabiano Leão e o Júnior do Dira, Presidente da Câmara de Anadia. Fala sobre a rádio de
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Capela, a qual está transmitindo a sessão para todo o povo Capelense. Fala aos Senhores
Vereadores para que todos trabalhem pedindo a Deus primeiramente harmonia para o ano
de 2018, com entendimento e união. Fala em relação ao Vereador Valdeni e com os demais
Vereadores que passaram na oficina onde está a michiga que ele tanto cobrou na gestão
passada, diz que já se passam uns anos e o Prefeito não trouxe de volta, diz que 300 reais ele
resolve e traz. Diz que vai cobrar do Senhor Adelmo que vá buscar a michiga para Capela, que
está precisando, principalmente o Vereador Júnior lá em Santa Efigênia e todo aquele povo
tão sofrido. Diz que quer saber do senhor Prefeito sobre os Secretários, pois os Vereadores
não são informados, que a distância dessa Casa entre o Prefeito e principalmente a
presidência é grande. Diz que a Rua Mauro Montenegro é um descaso, tem que tomar
atitude, diz que é um absurdo, tem que tomar iniciativa e fazer alguma coisa, pede para o
senhor Prefeito e o Secretário tomarem uma atitude. Fala sobre o transporte escolar, diz que
começaram as aulas no Edite Machado e que a Secretaria Municipal de Educação recebe uma
conta partida do Governo para transportar os alunos da Escola Edite Machado, diz que desde
quando começaram as aulas ele transporta aluno no seu carro do Bandeira até a cidade
porque não tem ônibus para esses estudantes. Diz também que os pontos nunca foram feitos
e que se chover eles ficam na chuva, fala que as indicações não se cumprem e diz que vai
esperar que o senhor Prefeito faça esses pontos de ônibus do Bandeira e da Tinguijada. E
assim se despede. O Presidente encerra a 01ª Sessão Ordinária, do 1º semestre, do 2º ano
legislativo e convoca os Srs. Vereadores para a 2ª Sessão Ordinária, do 2º ano legislativo, que
será realizada no dia 28 Fevereiro, às 9 horas, nesta Casa Legislativa. Eu, Márcia de Oliveira
Silva, lavrei a presente ata que depois de lida e aprovada será assinada pelo Presidente,
Manoel Barnabé Costa e a 1º Secretária, Kalline Coimbra Melo. Plenário Vereador Antônio
Robson

Gomes

de

Melo.
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