Câmara Municipal de Maragogi
CNPJ: 24.312.563/0001-83
Praça Santo Antônio, Centro - CEP: 57955-000
Fone: (82) 3296-1256

Ata da Quinta Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Maragogi Estado de Alagoas
da Décima Nona Legislatura, realizada no dia 30 de março de 2017, às vinte horas no
prédio sede, localizado na Praça Santo Antônio s/n nesta cidade de Maragogi Alagoas.
Pela lista de presença verificou-se o comparecimento dos Srs. vereadores: Carlos
Acioly Wanderley Júnior, Daniel Mendes de Vasconcelos Ferreira, Eliseo Marcos da
Silva Ibanez, Jailson Barros Carnaúba, José Bezerra Cavalcante Sobrinho, José
Euredes dos Santos, Jozemir Cavalcanti da Silva Júnior, Mônica Maria da Rocha Felix
Noé e Wanderson Ribeiro de França Luna. Ausentes os vereadores Fernando da Silva e
Geraldo Cândido da Silva. Em virtuda da ausência do vereador Fernando da Silva, o
Sr. Presidente convidou o vereador Carlos Wanderley para assumir a segunda
secretaria. A sessão foi presidida pelo Sr. Presidente José Bezerra cavalcante Sobrinho
e secretariada pelos vereadores Eliseo Marcos da Silva Ibanez e Carlos Wanderley,
primeiro e segundo secretários. Em seguida, o Sr. Presidente convidou o primeiro
secretário para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Após a leitura da mesma, o
Sr. Presidente disse: os senhores vereadores que aprovam a ata, permaneçam como se
encontram e aqueles que não a aprovam, fiquem de pé. Permanecendo todos sentados,
o Sr. Presidente declarou a ata aprovada por unanimidade. Prosseguindo, o Sr.
Presidente disse: a Casa passa para o horário destinado ao expediente. No expediente: :
Ofício nº 153/2017 da Secretaria de Infraestrutura, em resposta ao Ofício nº 30/2017,
através do qual o Sr. Secretário informa que está ciente do problema da ponte de
Calabouço, e já está providenciando a solução; Ofício da Secretaria de Assistência
Social nº 80/2017, mediante a qual o Sr. Secretário presta esclarecimentos a respeito do
Programa de Aquisição de Alimentos (PAA – Leite); Ofício do Gabinete do Sr.
Prefeito nº 169/2017, em resposta ao Ofício nº 15/2017, respondendo ao requerimento
do Vereador Carlos Acioly Wanderley Júnior no sentido de reformar o campo de
futebol de Barra Grande; Ofício do Gabinete do Sr. Prefeito nº 170/2017, em resposta
ao Ofício nº 16/2017, mediante o qual o Sr. Prefeito atende ao requerimento do
Vereador Fernando da Silva no sentido de encaminhar ofício ao 6º Batalhão de Polícia
Militar solicitando a retirada dos veículos dos entornos do mesmo. Comunicado do
Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Entidade:
Prefeitura Municipal de Maragogi, Programa: Quota, Parcela 2, Data da Emissão
10/03/2017, Valor: R$ 39.492,72. Em seguida, o Sr. Presidente disse: a Casa passa para
o horário destinado aos pronunciamentos dos senhores vereadores. O Sr. Presidente
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passou então a palavra para o vereador Jailson Carnaúba. O mesmo saudou a todos os
presentes, e em seguida, parabenizou a assessora Rafaela, que estava transmitindo a
sessão ao vivo pelo Facebook. Parabenizou também o Sr. Secretário de Assistência
Social, Enildes Barbosa da Silva, pelos esclarecimentos quanto ao programa de
distribuição de leite e cestas básicas. Disse que era muito triste o que estava ocorrendo
na Secretaria de Educação. Ressaltou que o Secretário Emanuel é uma pessoa íntegra e
está fazendo um belo trabalho. Por outro lado, disse que já recebeu, junto com outros
vereadores, várias reclamações a respeito das atitudes da Sra. Zita, sobretudo o modo
como esta senhora vem tratando os funcionários, com total desrespeito aos mesmos.
Disse ainda que vários funcionários estavam sendo transferidos para a Escola
Municipal Arlindo Estanislau porque a referida escola é difícil de trabalhar, com alunos
insubordinados, que enfrentam os professores e demais funcionários. Em vista disso, o
referido Vereador fez requerimento verbal solicitando que o Sr. Prefeito designe
guardas municipais para a mencionada escola, de modo que sejam protegidos os
alunos, os funcionários e o patrimônio público. Em seguida, requereu verbalmente que
seja enviado ofício ao Sr. Prefeito solicitando que o mesmo envie a esta Casa o
contrato de emergência celebrado entre o Município e a empresa Saneape. Falou ainda
que gostaria de saber do Sr. Prefeito sobre qual uso seria dado ao prédio da Fundec,
onde estava funcionando o IFAL anteriormente. O Sr. Presidente colocou os
requerimentos supracitados em votação, sendo os mesmos aprovados por unanimidade.
Em seguida, o Sr. Presidente concedeu a palavra ao Vereador Euredes dos Santos. Com
a palavra, o mesmo saudou a todos os seus pares, e em seguida, disse que no ano de
2016 fez alguns requerimentos a respeito das pontes do assentamento Bom Jesus. Disse
que a situação permanece a mesma, e está colocando em perigo o transporte com os
alunos, por isso reiterou o requerimento. Solicitou ainda que seja questionado o Sr.
Secretário de Educação quanto aos veículos que transportam os alunos, pois soube que
há ônibus que não têm as mínimas condições de transportar os alunos. Continuando, o
vereador perguntou aos demais a respeito do aumento dos professores. Em um aparte, o
Vereador Jailson Carnaúba afirmou seu apoio ao pleito do Vereador Euredes dos
Santos, salientando que se trata de uma questão de importância fundamental, que é o
transporte de vidas. Em resposta, o Sr. Presidente disse que acreditava que o Sr.
Prefeito não iria de forma alguma permitir que ônibus rodem sem as devidas condições.
Quanto à questão do aumento dos professores, o Sr. Presidente disse que o Secretário
de Educação estava analisando a situação e que iria em breve enviar esclarecimentos a
respeito. Em seguida, o Sr. Presidente colocou o requerimento do vereador Euredes dos
Santos em votação, sendo o mesmo aprovado por unanimidade. Em aparte, o Vereador
Eliseo Ibanez disse que conversou com o Secretário de Educação e com o chefe dos
transportes, Manoel Lira, o qual disse que a gestão só admite motorista de ônibus que
tenha a devida habilitação, que é a carteira “D”. Em seguida, o Sr. Presidente concedeu
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a palavra à Vereadora Mônica. Com a palavra, a vereadora saudou a todos os presentes,
disse que estava feliz em ver a Casa cheia, e em seguida fez requerimento verbal para
que seja enviado ofício ao Secretário Estadual de Segurança solicitando um local
adequado para a instalação da Delegacia da Mulher em lugar próprio, separado da
Delegacia Geral. Em aparte, o Vereador Eliseo Ibanez parabenizou a vereadora e
declarou seu apoio ao requerimento citado. O Sr. Presidente disse que iria colocar em
votação o envio de ofício para a Delegacia, questionando sobre a forma de resolver
essa situação. Colocado em votação, o requerimento foi aprovado por unanimidade.
Em seguida, a palavra foi concedida ao Vereador Eliseo Ibanez. O mesmo saudou a
todos os presentes, especialmente seu sogro, e em seguida leu Projeto de Lei de sua
autoria, que dispõe sobre a instituição do Dia do Evangélico Maragogiense, como
feriado facultativo. O Sr. Presidente encaminhou o referido Projeto de Lei para as
comissões, devendo retornar para votação no plenário na próxima sessão. Em seguida,
concedeu a palavra ao Vereador Jozemir Júnior. Com a palavra, o mesmo saudou a
todos presentes e falou da necessidade de perfuração de poços no Deda Paes e em
Barra Grande. Disse também que há uma Lei Municipal que proíbe o uso de ônibus
com mais de 15 anos de fabricação, por isso fez requerimento no sentido de solicitar
cópias dos documentos dos ônibus que estão sendo usados. O Sr. Presidente colocou o
requerimento em votação, sendo o mesmo aprovado por unanimidade. Em seguida, foi
concedida a palavra ao Vereador Carlos Wanderley. Com a palavra, o vereador saudou
a todos os presentes, e em seguida, disse que ficou sabendo que pretendem acabar com
o campo de Maragogi. Em seguida, perguntou ao líder do governo se o mesmo tinha
ciência da situação. Em resposta, o Vereador Daniel Vasconcelos saudou a todos os
presentes e disse que estava ciente da situação. Que houve uma interdição por parte do
IMA. Em aparte, o Vereador Eliseo Ibanez sugeriu a criação de uma comissão para
tratar do assunto com o IMA. Em aparte, o Vereador Jailson Carnaúba disse que a
negociação com o Sr. Roberto é difícil, e que o Sr. Prefeito poderia desapropriar a área.
Em seguida, o Sr. Presidente disse: a Casa passa para o horário destinado à ordem do
dia. Na ordem do dia, constava matérias para deliberação em plenário. Não havendo
mais assuntos a tratar, o Sr. Presidente declarou encerrada a presente sessão. Outras
informações encontram-se gravadas e arquivadas na secretaria desta Casa. Do que para
constar, Sandra Cristina dos Santos Lira redatora de Atas desta Casa Legislativa lavrou
a presente Ata a qual vai devidamente assinada depois de lida e aprovada pela Mesa
Diretora e pelos vereadores presentes. Sala das Sessões, 6 de abril de 2017.
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________________________________________________ Presidente
________________________________________________Vice-Presidente
________________________________________________ 1º Secretário
________________________________________________ 2º Secretário

________________________________________________Vereadores
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

Essas assinaturas são referentes à 5ª sessão, realizada no dia 30 de março de 2017.
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