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 oito (28) 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, 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 Silva. Com falta justificada o Vereador Fernando
Antônio Lucena Malta. O Presidente declara aberta a 06ª 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,

COMUNICADO

DE

Nº012967/2018 E COMUNICADO DE Nº012968/2018. COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA,
SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, PORTARIA Nº01, DE MARÇO DE 2018. COMISSÃO DE
EDUCAÇÃO E CULTURA, SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMUNICAÇÃO INTERNA CIRCULAR
Nº01/2018, AO EXCELENTÍSSIMO VEREADOR RICARDO SÉRGIO DE LUCENA VIEIRA. COMISSÃO
DE EDUCAÇÃO E CULTURA, SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMUNICAÇÃO INTERNA
CIRCULAR Nº01/2018, A EXCELENTÍSSIMA VEREADORA MARIA CÉLIA DOS SANTOS SILVA.
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA, SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARECER Nº01/2018
AO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº01/2018, DE AUTORIA DO VEREADOR JOSÉ
EDUARDO DE ALMEIDA. COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA, SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
ATA Nº01/2018. INDICAÇÃO Nº06/2018 DE AUTORIA DA VEREADORA KALLINE COIMBRA
MELO. O Presidente concede a palavra aos Srs. Vereadores sobre o expediente. Não havendo
fala dos Vereadores, o Presidente solicita a 1ª Secretária a revisão da chamada dos Senhores
Vereadores. O Presidente coloca em votação as seguintes matérias: EM ÚNICO TURNO O
PARECER Nº01/2018 DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA, SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
EM RELAÇÃO AO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº01/2018, DE AUTORIA DO VEREADOR
JOSÉ EDUARDO DE ALMEIDA, APROVADO POR UNANIMIDADE. EM ÚNICO TURNO A
INDICAÇÃO Nº06/2018 DE AUTORIA DA VEREADORA KALLINE COIMBRA MELO, APROVADA
POR UNANIMIDADE. O Presidente concede a palavra aos Vereadores para explicações
pessoais. Com a palavra o Vereador, Mário Sérgio, saúda a todos, fala em relação ao aluguel
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social que está atrasado, diz que fez um requerimento há uns meses atrás e até hoje não teve
nenhuma resposta, diz que a dificuldade da Câmara para o gestor é grande e assim fica difícil
de ter uma conversa e de dar explicação ao povo que cobra. Fala que gostaria de saber do
senhor Prefeito e do responsável pela pasta o que está acontecendo, se o dinheiro não está
vindo. Pede ao senhor Presidente e os Vereadores que convoquem o responsável para dar
explicações nesta Casa sobre o aluguel social. Diz que junto com os Vereadores Heitor,
Ricardo, Valdeni e João Omena estiveram em Maceió para saber da michigan, que foi uma
cobrança do Presidente e gostaria de saber do Prefeito o que está acontecendo porque o
pessoal que trabalha lá disse que é besteira. Fala sobre a faixa de pedestre que nada de
resolver. Pede dois pontos de ônibus nas fazendas do povoado de Santa Efigênia, pois a
dificuldade é grande para os estudantes. Solicita do Prefeito que resolvam o funcionamento
dos aparelhos de ar condicionado da Escola Bartolomeu. Pede ao Prefeito que faça uma
reforma no clube de Santa Efigênia. Em relação às casas de taipas diz que se o Prefeito for
esperar por verba do governo não vai fazer nunca, diz que se ele reunir o povo e colocar esse
povo para trabalhar acredita que todo mundo ajuda e faria uma por mês. Diz que no povoado
tem muita gente querendo trabalhar e que o Prefeito arrende umas terras para esse povo
plantar. E assim se despede. Com a palavra a Vereadora Célia, saúda a todos, diz que na
política não nasceu para colecionar inimigos, que vai procurar fazer dentro daquilo que for
pra ser feito. Agradece aos colegas por terem votado nas suas indicações. Agradece a
Secretária Regina por ter resolvido o problema na internet da praça. Agradece a
Coordenadora do CRAS e toda sua equipe por estarem promovendo hoje uma ação junto ao
Governo do Estado e a Secretária da Mulher na Praça Benedito Coimbra e convida todos os
Vereadores para participar. Parabeniza o Prefeito Adelminho, aos Secretários Municipais, os
assessores, funcionários e os voluntários que fizeram a entrega do peixe. Solicita do
Presidente e da mesa diretora que o novo gerente da Casal venha dar explicação sobre o por
que da falta de água, pois a população cobra dos Vereadores. E assim se despede. Com a
palavra o Vereador Heitor, saúda a todos, fala sobre as estradas rurais, diz que teve o verão
inteiro e nada foi feito e querem fazer agora nesse período chuvoso um paliativo, diz que não
dar certo. Pede uma explicação ao gestor sobre o porquê de não ter consertado a máquina
patró. Sobe a fala do Vereador Júnior, diz que aqui em capela tem 03 assentamentos e que
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em Santa Efigênia não tem nem um, pede para que seja feito um para atender aquela
população. Fala sobre o calçamento nas Casas Novas, diz que está calamitoso. Sobre a água,
diz que foi feito um bom trabalho, mas falta algo para resolver, fala que abraça a ideia de
convocar o gerente da Casal para dar explicações a população. Fala que as pessoas de
serviços prestados estão indo ao INSS e lá não consta nada, diz que é descontado pela
prefeitura e pergunta por que desconta se não repassa para o INSS, diz que o servidor tem
que ir a justiça para resolver o seu INSS. O Vereador refere-se em relação à fala do Vereador
Júnior sobre o aluguel social, diz que não estão tendo voz e que os Vereadores representam o
povo, fala que o gestor não dar atenção, diz que isso é muito grave e deve ser respondido e
que o acesso a informação é público, não só na prefeitura, mas na câmara e em todo canto,
porque a gestão é pública. E assim se despede. Com a palavra o Vereador José Eduardo,
saúda a todos, diz que no dia a dia vem presenciando a falta de respeito dessas empresas,
principalmente a Casal e a Eletrobrás, fala que é uma falta de respeito com seus usuários,
pede que o Gestor faça uma comissão e se dirijam aos diretores e superintendentes da
Eletrobrás para que seja resolvida essa questão da falta de energia aqui na cidade. Refere-se
sobre a Casal, diz que as pessoas estão tendo suas águas cortadas, mas os talões não param
de chegar. Fala que tem muita família passando fome aqui em Capela, pede encarecidamente
que o Secretário de Assistência Social junto com o Gestor forme uma comissão para ir até o
Governador Renan Filho e pedir que ele encontre um jeito de mandar para Capela cestas
básicas. E assim se despede. Com a palavra o Vereador Ricardo, saúda a todos, fala sobre o
aluguel social, diz que também recebeu uma ligação e já têm quatro meses atrasados. Fala
sobre o dinheiro que restou da precatória e sobre o que foi gasto na reforma do Estádio
Manoel Moreira. Diz que foi eleito para cobrar e fiscalizar, mas que não pode cumprir com
seu papel porque levam para o lado pessoal, diz que nunca falou da vida pessoal de ninguém
e sim sobre o Regimento da Casa e a Lei Orgânica que juraram no artigo 14 cumprir e não
estão cumprindo, diz que cabe a justiça fazer tudo isso. O Vereador fala: “sobre os discursos
pessoais em cima de mim, que sou o alvo, que eu sou pilantra e outras coisas, eu disse ao
assessor dele, que ele coloque o espelho e olhe para ele primeiro que eu não dei a mão ao
Totinho e não saí como vice-prefeito e no outro dia pulei para o João de Paula, ele acabou
com todas as amizades do João de Paula e quem destruiu as amizades do João de Paula se
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chama o Prefeito Adelminho”. Fala que foi chefe de gabinete na gestão do Eustaquinho e
que disseram que ele recebia sem trabalhar, explica para quem não entende o que é chefe de
gabinete que é um cargo que não assina ponto. Sobre o Vereador Dedé diz que é amigo da
sua filha, mas em relação a sua fala na sessão anterior diz: “aqui não tem nenhum ateu,
hipócrita e nem fariseus, aqui não tem nenhum desses que você falou então você respeite os
colegas”. Diz que quem deu a ideia de antecipação da eleição da mesa diretora foi o Vereador
João Omena e conversando foi decidido quem era o presidente entre os três Vereadores: ele,
Júnior e Heitor. O Vereador Ricardo faz sua defesa em relação à fala do Vereador Manoel na
sessão passada referente à entrada dele e do Vereador Tarzan na sala da presidência. O
Vereador Ricardo faz explicações ao descumprimento de palavra do senhor Manoel sobre a
eleição antecipada da mesa diretora, diz que só está falando para ser respeitado o Regimento
da Casa. Sobre as estradas diz que os alunos estão perdendo aula. Diz ao Gestor que pegue
500 mil divida para comprar cestas básicas e para pagar os alugueis sociais. Diz que pediram a
lista a Secretária de Educação e ela não mandou, fala que deram entrada na justiça e que tem
direito a lei de informação. Sobre a Gestão Democrática, fala que jamais será contra e o que
aconteceu foi à ordem do dia e mais nada, que sempre será a favor da educação. Diz que está
a favor da comunidade e do povo e se for bom para o município ele vota quantas vezes for
preciso. Diz que o Prefeito é um inconseqüente, que ele não tem palavras. Diz que quando
erra aceita e pede perdão como pediu ao Júnior. Diz que é independente e tem sua opinião
própria. E assim se despede. Com a palavra a Vereadora Kalline Coimbra, saúda a todos,
agradece aos Vereadores pela votação da sua indicação direcionada à limpeza das bocas de
lobo da cidade. Diz que também vai fazer mais uma indicação em relação a ter um local para
reciclagem do lixo. Refere-se ao Vereador Júnior, diz que fica preocupada com o que ele
colocou na sua fala. Disse que a Comissão que ela faz parte vai fazer as devidas cobranças. Diz
que foi indagada sobre as UBS que estão inacabadas e principalmente a que fica localizada no
Povoado São João de Deus, fala conversou com a Secretária de Saúde Cida e ela disse que já
estão sendo retomadas as obras. A Vereadora refere-se à fala da Vereadora Célia sobre a
água, diz que a Casal está cortando a água do povo só com um talão, fala que as pessoas
estão sofrendo e tem muita gente passando fome, diz que seria muito bom que a indicação
da Vereadora Célia fosse atendida sobre o sopão. Em relação a Eletrobrás, fala que foi
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cortada a energia em casas que só estavam pessoas menores de idade, diz que isso não pode
acontecer e que é um caso sério. Agradece a Secretária Ana Márcia por resolver o problema
das aulas práticas de Educação Física em algumas escolas. E assim se despede. Com a palavra
o Presidente da Casa o Vereador Manoel, saúda a todos, parabeniza ao senhor Everaldo pela
sua luta e diz que já participou dessa luta com ele. Diz ao Vereador Júnior que semana
passada cobrou pessoalmente ao prefeito sobre a Michigan e que nessas duas semanas
estava chegando, segundo palavras do prefeito. Sobre o assentamento concorda com o
Vereador Júnior, diz que não é assentamento que seria a terra arrendada e as pessoas
plantam. Parabeniza a Vereadora Célia pelas suas indicações. Fala sobre a Casal, diz a
Vereadora Célia que ela foi feliz em falar da água, diz que com tanta arrecadação deveria ter
uma bomba de reserva. Fala que a Câmara está devendo janeiro, fevereiro e março a Casal
porque não emitiram os recibos, que vai convocar o gerente desta empresa. Parabeniza o
Vereador Dedé pelo projeto de decreto legislativo dando título de cidadão para o Dr. Alfredo
de Gaspar. Fala sobre as picuinhas que fizeram com ele, disse que não iria dar resposta
porque está na justiça e vai fazer sua defesa. E assim se despede. O Presidente encerra a 5ª
Sessão Ordinária, do 1º semestre, do 2º ano legislativo e convoca os Srs. Vereadores para a 6ª
Sessão Ordinária, do 2º ano legislativo, que será realizada no dia 04 Abril, 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. Em 28 de Março de
2018.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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