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 doze (14) dias do mês de Março 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 04ª Sessão Ordinária, do 1º semestre, do 2º ano legislativo e solicita a 1ª 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. MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO

COMUNICADOS

DE

NÚMEROS:

CM310387/2017,

CM310388/2017,

CM310389/2017, CM310390/2017, CM 310391/2017, CM310392/2017, CM310393/2017,
CM367151/2017, CM002364/2018. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº02/2018 DO
GABINETE DA VEREADORA KALLINE COIMBRA MELO. INDICAÇÃO Nº 02/2018 DE AUTORIA DA
VEREADORA MARIA CÉLIA DOS SANTOS SILVA. INDICAÇÃO Nº03/2018 DE AUTORIA DA
VEREADORA MARIA CÉLIA DOS SANTOS SILVA. COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO, PORTARIA
Nº01, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2018. COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO, COMUNICADO
INTERNO CIRCULAR Nº01/2018, AO EXMO VEREADOR VALDENI AMARO DA SILVA. COMISSÃO
DE JUSTIÇA E REDAÇÃO, COMUNICADO INTERNO CIRCULAR Nº01/2018, AO EXMO VEREADOR
HEITOR ROBSON DE ARAÚJO AMORIM. COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO, PARECER
Nº01/2018 AO PROJETO DE LEI Nº01/2018 DE AUTORIA DO PODER EXECUTIVO. COMISSÃO
DE JUSTIÇA E REDAÇÃO ATA Nº 01/2018. COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO, PORTARIA
Nº02, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2018. COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO, COMUNICADO
INTERNO CIRCULAR Nº02/2018 AO EXMO VEREADOR HEITOR ROBSON DE ARAÚJO AMORIM.
COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO, COMUNICADO INTERNO CIRCULAR Nº 02/2018 AO EXMO
VEREADOR VALDENI AMARO DA SILVA. COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO, PARECER
Nº02/2018 AO PROJETO DE LEI Nº02/2018 DE AUTORIA DO PODER EXECUTIVO. COMISSÃO
DE JUSTIÇA E REDAÇÃO ATA Nº02/2018. COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO, PORTARIA Nº03,
DE 22 DE FEVEREIRO DE 2018. COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO, COMUNICADO INTERNO
CIRCULAR Nº03/2018 AO EXMO VEREADOR HEITOR ROBSON DE ARAÚJO AMORIM.
COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO COMUNICADO INTERNO CIRCULAR Nº03/2018 AO EXMO
Manoel Barnabé Costa: Presidente________________________________________________
Kalline Coimbra Melo: 1ª Secretária_______________________________________________

ESTADO DE ALAGOAS

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

VEREADOR VALDENI AMARO DA SILVA. COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO PARECER
Nº03/2018 AO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº01/2018 DE AUTORIA DO VEREADOR
JOSÉ EDUARDO DE ALMEIDA. COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO ATA Nº 03/2018.

O

Presidente concede a palavra aos Srs. Vereadores sobre o expediente. Com a palavra o
Vereador Heitor Robson, saúda a todos, diz está insatisfeito e indignado com o desrespeito
que estão fazendo com as leis capelenses, diz que o Regimento desta Casa é claro, que eles
agiram dentro da lei e que a Presidência age fora da lei, por motivos pessoais que não vem o
caso nesse momento. Fala que tem a Comissão de Decoro da qual ele é o Presidente, que seja
acionada a Comissão de Decoro que ele julgará imparcialmente. O Vereador Heitor fala: “o
senhor não está sendo parcial, respeite as leis desta Casa, não está trilhando correto, é
vergonhoso, eu tinha uma estima grandiosa pelo senhor e não tenho mais, inclusive antes de
ontem sentei com o senhor e o Júnior Secretário e acordamos, damos um aperto de mão
forte e olhei para os olhos do senhor e disse estamos certo senhor Manoel? Vai transcorrer
na normalidade e não vai haver manobra? Esse Regimento vai ser respeitado? O senhor disse
estamos certo e Júnior é testemunha e o senhor está descumprindo a lei”. Diz que a lei é
soberana, o Regimento Interno norteia todos desta Casa, as ações de todos têm que ser feita
baseada no Regimento Interno e que o senhor Manoel vem rasgando consecutivamente e é
vergonhoso. Fala que Capela precisa saber a manobra que estão fazendo nos bastidores, é
vergonhoso o que estão fazendo com esta Casa, diz que o povo de Capela tem que se
levantar e mostrar essa coisa feia diminuindo a Câmara é uma vergonha. Diz que o Presidente
tirou por questões pessoais a pauta e não teve a leitura do requerimento de autoria dos
Vereadores para a realização da eleição para o biênio 2019 a 2020, fala que entraria em
votação e seria aprovado e conseqüentemente em seguida aconteceria a Sessão
Extraordinária e mostra a urna, diz que está no Regimento, que o Senhor Manoel está
rasgando o Regimento e é vergonhoso. Diz que o regimento é claro, pede que cumpram o
Regimento. O Vereador Heitor fala: “Presidente estou dando mais uma chance para você se
redimir com a população de Capela e com as leis capelenses e a Constituição Federal, onde
estão rasgando a mesma, aqui é uma ditadura onde esta Casa é regida por um ditador, sinto
vergonha disso aí”. E assim se despede. O Presidente solicita a 1ª Secretária a revisão da
chamada dos senhores Vereadores. O Presidente coloca em votação as seguintes matérias:
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EM ÚNICO TURNO O PARECER Nº01/2018 DA COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO EM
RELAÇÃO AO PROJETO DE LEI Nº01/2018 QUE “ALTERA E ACRESCENTA DISPOSITIVO À LEI
842/2016, DE 05 DE MAIO DE 2016 QUE DISPÕE SOBRE A REFORMULAÇÃO DE
DEMOCRATIZAÇÃO DE GESTÃO ESCOLAR NO ÂMBITO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO
MUNICÍPIO DE CAPELA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS” DE AUTORIA DO PODER EXECUTIVO,
REPROVADO PELOS VEREADORES MARCOS ANTÔNIO LUCENA SILVA, HEITOR ROBSON DE
ARAÚJO AMORIM, MÁRIO SÉRGIO DE ALMEIDA JÚNIOR, JOÃO LOURENÇO DE OMENA,
VALDENI AMARO DA SILVA E RICARDO SÉRGIO DE LUCENA VIEIRA, TOTALIZANDO EM 06
VOTOS. EM ÚNICO TURNO O PARECER Nº03 DA COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO EM
RELAÇÃO AO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº01/2018 QUE CONCEDE TÍTULO DE
CIDADÃO HONORÁRIO CAPELENSE AO EXCELENTÍSSIMO SR. ALFREDO GASPAR DE
MENDONÇA NETO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS DE AUTORIA DO VEREADOR JOSÉ EDUARDO
DE ALMEIDA, APROVADO POR UNANIMIDADE. EM ÚNICO TURNO A INDICAÇÃO Nº02/2018
DE AUTORIA DA VEREADORA MARIA CÉLIA DOS SANTOS SILVA, APROVADA POR
UNANIMIDADE. EM ÚNICO TURNO A INDICAÇÃO Nº03/2018 DE AUTORIA DA VEREADORA
MARIA CÉLIA DOS SANTOS SILVA, APROVADA POR UNANIMIDADE. O Presidente concede a
palavra aos Vereadores para explicações pessoais. Com a palavra a Vereadora, Maria Célia,
saúda a todos e a mesa diretora, agradece aos Vereadores por terem votado a favor das suas
indicações, na primeira indicação a Vereadora pede ao prefeito que inscreva o município de
Capela no programa internet para todos e na segunda indicação que o Prefeito construa em
Capela uma pista que sirva para cavalhada e para o esporte que é a argolinha. Fala sobre a
eleição da mesa diretora, diz ser complicada e principalmente para quem está chegando
agora, fala que sofreu isso na pele junto com o ex Vereador Hélio em 2010, diz que é muito
triste e doloroso esse processo para está nessa mesa. Fala para todos que tem dois grupos,
um grupo de 6 que querem a eleição antecipada, querem a eleição agora, diz que é uma
democracia, mas como é democracia tem que ser dos dois lados e existe 5 Vereadores que
não querem esta eleição antecipada. A Vereadora fala: “nós deixamos bem claro para o povo
de Capela, falo por mim que eu não sou contra o meu colega de partido Heitor, as coisas
estão indo para rua de forma diferente, não estou contra a nenhum dos seis e nem da mesa
diretora, estou contra esta eleição agora, pois iniciamos o ano agora, ainda estamos em
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março, essa mesa diretora foi eleita e vai ficar aqui até o dia 31 de dezembro, então nós
temos quantos meses pela frente para sentar, conversar, fazer uma chapa e decidir aqui a
eleição? É isso que deixo bem claro para que as pessoas não saiam daqui falando o que não
deve na rua e nas redes sociais, querendo jogar a população contra a gente, não é assim que
se faz política, tem que fazer política com respeito”. Diz que no dia que errar vai aceitar e no
dia que acertar foi ela e não é o Prefeito que vai mandar nela, nem o Presidente da Câmara,
nem Deputado e nem Senador, diz que não estudou para isso, que estudou para ter suas
ideias próprias e sempre vai ter. Fala que enquanto estiver nesta Casa vai fazer o que acha
certo e que vai nascer um homem que vai botar palavras na sua boca e ideia na sua cabeça. A
Vereadora continua dizendo que acha muito cedo essa eleição, fala: “a gente poderia até agir
de outra forma, poderíamos ter sentado, conversado e não está acontecendo essa polêmica,
não sei quando isso vai terminar, gostaria que fosse resolvido logo porque não é bom para
mesa diretora e nem para nenhum Vereador aqui, porque passa uma falta de credibilidade
muito grande para a população, a população está vendo isso aqui como vermelho e azul onde
não existe isso mais, aqui são 11 Vereadores todos conscientes do que quer, cada um tem
seus objetivos e sua forma de trabalhar, agora vamos respeitar as diferenças, respeite a
opinião deles e vocês tem também que respeitar a nossa, respeitando as diferenças tenho
certeza que todo mundo aqui vai chegar a um acordo e tudo isso vai acabar é só isso que está
acontecendo”. E assim se despede. Com a palavra o Vereador Ricardo, saúda a todos, diz que
veio a tribuna falar da eleição antecipada, o porquê da eleição antecipada. O Vereador fala:
“Vereadora Célia a eleição antecipada é porque pode dar início a partir de agosto, vocês já
pensaram uma eleição aqui em agosto, candidatura a Deputado e a Senador, isso aqui iria
virar uma guerra, então decidimos antecipar a eleição e cumprir o regimento, o mesmo diz
que podemos antecipar a eleição, agora eu só queria saber como vocês não querem a
eleição, foram nas casas dos Vereadores pedirem voto, de cinco tem dois presidentes, para
vocês verem como estão unidos, foram várias vezes nas casas dos Vereadores e o Pacato me
procurou, é o seguinte aqui ninguém vai fazer nada contra ninguém porque tem dois
presidentes do outro lado pedindo voto, e temos testemunha deles aqui, por que pedir voto
se o Senhor Manoel é presidente? Por que não votaram no Senhor Manoel para ser
presidente? População capelense rola por aí o nome e a imagem da gente pegando propina,
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não vou me passar em redes sociais para está debatendo com as pessoas, vamos a justiça”.
Diz que se tem uma Câmara que aprovou todos os projetos do Prefeito foi essa, não deixaram
voltar nenhum e ninguém pediu secretaria a ele, até porque tem o Heitor da base dele. O
Vereador fala: ”O Heitor é um homem digno e escolheu ser presidente porque foi escolhido
em uma reunião nossa, ele é uma pessoa centrado e mais ligado ao Prefeito para fazer o
entendimento da Câmara com a prefeitura, para ter uma relação boa, porque ele anda por aí
falando que Vereador é isso, é aquilo e que não respeita, quem está sendo prejudicado aqui é
a própria Câmara, o senhor Manoel vive agoniado, não sendo demagogia, vamos analisar as
coisas boas, agora vamos tomar nossas providências na justiça com calma, dentro da lei,
pedir a destituição da mesa é o correto e é o que vamos fazer, é isso a parte da gente, então
estamos fazendo nossa parte, e por que quando se reuniram não apoiaram o senhor Manoel?
Não apoiaram o senhor Manoel porque ele está aqui amarrado com alguma coisa, não está
tendo suporte, mandei o requerimento para o Prefeito pela Câmara e o Prefeito não
respondeu, eu e o Valdeni pagamos 3 mil reais tendo a Câmara para cobrar ao Prefeito”. O
Vereador Ricardo continua sua fala: “O Heitor foi eleito pelo PMDB do Prefeito e por que a
gente que foi da oposição? Mas quando votamos nos projetos não somos oposição, porque
escolhemos o Heitor, escolhemos para ficar próximo ao Prefeito e pedir para a Câmara
projetos para poder encaminhar e as coisas andarem, é isso que a gente quer, nada contra
ninguém, agora ir às redes sociais falar da gente, eu não falo nada, isso faz parte, essa é a
geração y, onde é a juventude que toma conta da internet, agradeço a todos, aqui estão na
democracia e se a gente tem seis e querem a eleição antecipada por lei, eles também estão
atrás de ser presidente, só que eles não conseguiram atingir e bloquear a gente porque tem
aqui seis homens de palavra e palavra vale mais do que dinheiro”. E assim se despede. Com a
palavra o Vereador José Eduardo, saúda a todos, saúda o plenário em nome do Vereador
Fernando Vigário, diz que a situação da Câmara de Vereadores hoje está de uma maneira
nunca vista em Capela, fala que nesta Casa passaram grandes homens de Capela, que levou o
nome de Capela a um patamar e que muitos respeitavam Capela. Diz que hoje está vendo
Capela completamente diferente e sinceramente fala que tem vergonha de chegar e dizer
que é de Capela. Agradece aos caros Vereadores pela aprovação do decreto dando título de
cidadão ao Dr. Alfredo Gaspar, o qual teve o prazer de estar com ele em Brasília, e naquele
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momento disse ao Dr. Alfredo: “o senhor me desculpa, mas o senhor não conhece a Câmara
de Capela, porque na realidade tem 11 Vereadores de bem, que trabalha em consonância
para o bem comum da população e o município”. O Vereador fala: “E hoje eu vejo essa
situação na Câmara, digo a vocês Vereadores sem medo e olho no olho de cada capelense,
desafio alguém a quem eu desmoralizei ou que já me desmoralizou, sempre respeitei os
cidadãos e as famílias capelenses e hoje eu ver meu nome nas redes sociais, tentando me
desmoralizar, mas o povo de Capela sabe os princípios e conhece a minha formação, são
cinco mandatos”. Fala sobre a quarta-feira passada, que alguns desocupados e de caráter
mínimo disse que ele tinha ido se encontrar com os quatro Vereadores e o Prefeito em
Atalaia, disse que mentiram, mas que seria bom que tivessem um pouco de vergonha na cara
e respeitassem e se isso tivesse acontecido não teria sido nada demais, que queira ou não
esse cidadão que está na prefeitura é o Prefeito de Capela, é o Gestor. Diz que Capela está
perdendo seus valores e os Vereadores que representam o legislativo de Capela. O Vereador
José Eduardo fala: “Devemos refletir, acordar e aprender para que esta Casa senhor Heitor, se
for eleito e no dia que o senhor assumir continue do jeito que você é e continue fazendo um
trabalho brilhante para que também o senhor fique na história desta Casa, é preciso o senhor
ter cuidado nos Fariseus e nos Ateus, se acorde que aqui nesta Casa o senhor vai ter tudo
para ser um grande Presidente, mas sou solidário ao senhor Manoel Barnabé, que é um dos
grandes homens aqui em Capela, dizem que ele é leigo e não entende, ele não teve o estudo
e o grau que nós tivemos, mas ele tem um grau muito importante, que é vergonha e caráter
que ninguém pode desfazer isso, é preciso ter respeito a este cidadão e a esta Casa”. Pede
desculpas ao povo capelense e diz que tudo será resolvido. Com a palavra o Vereador
Fernando Malta, saúda a todos, diz que como foi eleito, não poderei deixar de expressar sua
opinião, diz que se expressou via internet e não tem divergências com nenhum dos seus
pares. Diz que se expressou para tentar ser melhor, tem indicações e projetos, é isso que vai
tentar fazer, que esse ano amadureceu como político e como homem. O Vereador fala: “Nem
tudo que conversamos aqui podemos assinar em baixo, todos nós estamos no mesmo time e
ninguém aqui é melhor do que ninguém. Parabenizo os seis que formaram a chapa, uns dias
atrás, fui até convidado e não pude aceitar, não sou oposição, mesmo porque minha mãe é
vice-prefeita, então serei até o final do mandato situação, me dou bem com todos vocês,
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procurei sim alguns de vocês, qualquer um de nós podemos ser candidato, não fui por trás, e
nenhum de vocês é amarrado um no outro, vocês são livres, cada um tem seu
posicionamento, é individualista e brigamos pelo mesmo espaço no município, devemos ter
muita calma e paz e serenidade para evitar esse tipo de coisa”. O Vereador Fernando Malta
continua: “Vão destituir a mesa, não dependo disso, mesmo porque sou Vereador, quem for
o Presidente eu serei Vereador do mesmo jeito”. Diz que será bem melhor do que em 2017,
fazendo indicações e fiscalizando, fala que isso é o papel do Vereador. Fala que quanto a
eleição está uma divergência grande, que não podem viver nessa divergência, diz que está
dando a sua opinião e que essa peleja está prejudicando a todos. Fala que ninguém nesta
Casa é baluarte, que todos têm erros e acertos, cada um defende seus interesses, diz que não
está nesta Casa, para agradar a ninguém, mas sim ao povo. Diz que o projeto de segurança
vai colocar todos os Vereadores, que a segurança de Capela isso sim é planejar e não está
nessa peleja. E assim se despede. Com a palavra o Presidente, Vereador Manoel Barnabé,
saúda a todos, explica sobre o que falaram na tribuna, o porquê dele não ser candidato, diz
que no recesso ainda não tinha nenhuma sugestão de chapa, pensou em renunciar,
conversou com o Júnior e ficaria o Dedé, por conta do problema da sua visão e que em breve
vai ter que fazer duas cirurgias, por isso não foi candidato, não foi desprezado por nenhum
dos amigos e não pretende ser nem agora e nem mais nunca. O Presidente fala: ”Nesta Casa
a pessoa que tem vergonha só ganha seu subsídio, é como estou fazendo, estou deixando
minhas coisas de lado para estar aqui sendo criticado por alguém, tem pessoas que quer
passar na frente da presidência, não foi só uma vez, já se reuniram outras vezes para
derrubarem a mesa com propostas indecente para mim, não aceito e nunca vou aceitar,
posso não ter a formação que vocês têm, não vejo aqui quem possa pisar no meu pé, não sou
formado, mas não sou burro como disseram aí nas redes sociais, eu tenho honestidade,
respeito por quem tem por mim e não temo a homem nenhum, respeito, mas não pensem
que sou cão sem dono, não vou enfrentar nenhum para brigar como fizeram aqui na outra
sessão”. O Presidente continua sua fala: “Se for necessário eu posso me reunir com o Prefeito
ou com qualquer um de vocês, vocês estão se reunindo com o outro e estão mandando
advogado para aqui, mas não tenho nada haver com isso é um direito dos senhores, vamos
deixar as picuinhas de um e de outro, eu não estou fazendo vergonha aqui a ninguém, podem
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fazer tudo o que quiserem e tiverem direito, podem entrar na justiça, mas está no mural um
edital para o dia 10 de outubro, por que a pressa? Não tenho pressa, num já estão unidos,
então não tenham pressa, vocês só vão assumir no dia 1 de janeiro de 2019, antes disso
ninguém assume só se arrancarem a mesa, mas isso vai depender da justiça, também tenho
meus argumentos, uma eleição da qual eu nunca vi isso aqui”. Diz ser solidário com a pessoa
que é com ele e respeita a todos. O Presidente fala: “Será que vocês também não têm um
pouco de conhecimento? Eu que sou o leigo, porque o senhor Heitor votou contra o projeto
de Gestão Democrática onde a indicação foi dele, os outros que deram o parecer favorável e
votaram contra, vocês precisam aprender o que é isso. As Comissões de Educação e de Justiça
deram parecer favorável e hoje a maioria votaram contra, vou mostrar através de
documentos o porquê da Gestão Democrática não ter acontecido na gestão do Quinho, só eu
não tenho razão aqui nesta Casa? Pois vou mostrar através de documentos e quero que a
população venha aqui”. E assim se despede. O Presidente encerra a 04ª Sessão Ordinária, do
1º semestre, do 2º ano legislativo e convoca os Srs. Vereadores para a 5ª Sessão Ordinária, do
2º ano legislativo, que será realizada no dia 21 Março, 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 1ª Secretária, Kalline Coimbra Melo. Plenário
Vereador

Antônio

Robson

Gomes

de

Melo.
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