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

Ata da Sexta Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Maragogi, Estado de Alagoas,
da Décima Nona Legislatura, realizada no dia 6 de abril de 2017, às vinte horas no
prédio sede, localizado na Praça Santo Antônio s/n nesta cidade de Maragogi Alagoas,
presidida pelo Sr. Presidente José Bezerra Cavalcante Sobrinho e secretariada pelos
vereadores: Eliseo Marcos da Silva Ibanez e Fernando da Silva. 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, Fernando da
Silva, Geraldo Cândido da Silva, 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. Nenhum vereador se fez
ausente. Em seguida, o Sr. Presidente convidou o 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 do Gabinete do Sr. Prefeito de
nº 193/2017, resposta ao requerimento do Vereador Jailson Carnaúba por meio do qual
solicitou da gestão a realização de concurso público para provimento de cargos na
Administração Municipal. A resposta foi no sentido de que seria economicamente
impossível a realização de concurso no ano corrente, mas que a Administração já
estava envidando esforços para a realização do mesmo no próximo exercício
financeiro; Ofício do Gabinete do Sr. Prefeito de nº 194/2017, em resposta ao
requerimento do Vereador Carlos Acioly por meio do qual solicitou-se que a
Administração providenciasse a criação de uma casa de apoio em Maceió, para dar
suporte aos cidadãos de Maragogi que se deslocam à capital e ali precisam pernoitar. A
resposta foi no sentido de que o assunto será levado à pauta da próxima reunião do
secretariado. Ofício do Gabinete do Sr. Prefeito de nº 195/2017, em resposta ao
requerimento do Vereador Carlos Acioly por meio do qual solicitou que a
Administração faça escambo/permuta de uma área particular por outra de igual
tamanho no loteamento Pôr do Sol. Em resposta, a Administração solicitou do
Vereador mais informações para que os órgãos competentes possam verificar a
viabilidade do projeto; Ofício do Gabinete do Sr. Prefeito de nº 196/2017, em resposta
ao requerimento do Vereador Carlos Acioly no sentido de que a Administração
Página 1 de 5

providenciasse a reforma e reativação do Posto dos Correios no povoado de Peroba. A
resposta foi no sentido de que a Administração já elaborou orçamento para a reforma
do local, bem como já oficiou o Diretor Regional dos Correios em Alagoas para que o
mesmo autorize o início das obras; Ofício do Gabinete do Sr. Prefeito de nº 197, em
resposta ao requerimento do Vereador Jailson Carnaúba, por meio do qual solicitou que
a Administração envidasse esforços no sentido de implantar em Maragogi o Programa
Moradia Legal. A resposta foi no sentido de que o Município já participou do referido
programa em 2015, que foi interrompido em 2016 por causa das eleições. Além disso,
informou que a Administração espera a realização de nova etapa do referido programa
por parte do Tribunal de Justiça de Alagoas, ocasião em que será consultada quanto à
participação no mesmo. Ofício do Gabinete do Sr. Prefeito de nº 198/2017, em resposta
ao requerimento do Vereador Daniel Vasconcelos no sentido de que a Administração
providenciasse a reforma e urbanização da Praça Maria Vicência Lima de Lira. A
resposta foi no sentido de que o Gabinete enviaria ofício ao Sr. Secretário de
Infraestrutura para que o mesmo verifique, através dos setores técnicos, a viabilidade
técnica e orçamentária da referida obra; Indicação de Projeto nº 01/2017, por meio do
qual o Vereador Carlos Acioly solicita o apoio dos demais vereadores no sentido de
requerer ao Sr. Secretário de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos que
proceda com urgência à perfuração de poços artesianos nas localidades de Barra
Grande, Ponta de Mangue, Peroba e Conjunto Residencial Deda Paes. Justifica com o
fato de que os moradores vêm sofrendo com a falta de água, impossibilitando a
execução dos serviços básicos. Em seguida, o Sr. Presidente disse: a Casa passa para o
horário destinado aos pronunciamentos dos senhores vereadores. O Sr. Presidente
passou então a palavra para o vereador Jailson Carnaúba. O mesmo saudou a todos os
presentes, e em seguida, observou que a Administração têm demonstrado vontade em
responder os requerimentos feitos pelos senhores vereadores, mas salientou que, apesar
de respondidos, os requerimentos não foram executados. Continuando, disse que, em
face da resposta do Sr. Prefeito de que o Município não tem condições de realizar
concurso público, faria novo requerimento, dessa vez verbal, solicitando que o Sr.
Prefeito informe se as secretarias estão contratando pessoal sem o devido concurso
público. Em seguida, apresentou um segundo requerimento verbal, no sentido de que o
Sr. Prefeito informe quais são os requisitos para a contratação de veículos, por
exemplo, caçambas. Continuando, apresentou um terceiro requerimento, no sentido de
solicitar do Sr. Representante do “SAAE” (Sistema de Abastecimento de Água e
Esgoto) de São Bento as planilhas que justificam o aumento da tarifa de R$ 13,00 para
R$ 21,00, bem como que o mesmo informe se existe tarifa diferenciada para a
categoria de baixa renda. O Sr. Presidente colocou os referidos requerimentos em
votação, sendo os mesmos aprovados por unanimidade. Em seguida, foi concedida a
palavra ao Vereador Jozemir Júnior. Com a palavra, o mesmo saudou a todos os
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presentes e em seguida apresentou requerimento verbal solicitando o reparo do
calçamento da subida do Alto da Boa Vista bem como da iluminaçao pública no local.
Em seguida, agradeceu à gestão pelo atendimento ao seu requerimento no sentido de
consertar a ponte de Calabouço. O Sr. Presidente respondeu explicando que a
Administração pretende construir uma ponte de alvenaria no futuro, e que, na verdade,
o reparo na ponte atual não foi feito pelo gestor, mas foi feito às despesas por conta
dele próprio, Vereador José Bezerra Sobrinho, enquanto não se faz a nova ponte.
Continuando, o Sr. Presidente colocou o requerimento do Vereador Jozemir Júnior em
votação, sendo o mesmo aprovado por unanimidade. Com a palavra, o Vereador
Jailson Carnaúba perguntou se o Vereador Jozemir Júnior teria informações sobre a
situação do campo de futebol. Em resposta, o Vereador Jozemir Júnior disse que
aconteceram algumas reuniões sobre o assunto, mas não tinha informações concretas
ainda. Em seguida, o Sr. Presidente passou a palavra para o Vereador Carlos Acioly.
Com a palavra, o mesmo saudou a todos os presentes e em seguida disse que iria fazer
a pergunta que o Vereador Jailson fez. Disse ainda que no Conjunto Deda Paes há uma
área na qual pode ser feito um local para a prática de esportes. Em seguida, perguntou
ao líder do governo, o Vereador Daniel Vasconcelos, qual seria a posição do gestor a
respeito da situação do campo. Em resposta, o Vereador Daniel Vasconcelos disse que
realmente houve uma reunião entre o Sr. Prefeito, a Sra. Promotora de Justiça e os
advogados do proprietário do campo, mas que ainda não tinha informações concretas a
respeito. Retornando à palavra, o Vereador Carlos Acioly disse que essa situação do
campo é vergonhosa para todos, e espera que o gestor toma uma posição a respeito. Em
seguida, o Sr. Presidente concedeu a palavra para o Vereador Euredes dos Santos. Com
a palavra, o mesmo saudou a todos e em seguida falou sobre o requerimento que fez a
respeito da ambulância. Apresentou requerimento no sentido de solicitar à Secretaria de
Saúde que coloque um telefone à disposição para casos de emergência. Em seguida,
reiterou o requerimento a respeito da situação dos buracos e da ponte de Bom Jesus.
Continuando, disse que houve uma reunião na Escola Municipal de Costa Dourada e
que a Administração está exigindo que os alunos usem um padrão de fardamento,
porém há pessoas que têm mais de um filho e não tem condições de comprar as fardas.
Apresentou requerimento no sentido de solicitar que a Administração reveja essa
questão. O Sr. Presidente colocou os requerimentos citados em votação, sendo os
mesmos aprovados por unanimidade. Em resposta, o Vereador Daniel Vasconcelos
informou que estão chegando para o Município duas novas ambulâncias, e que uma
delas vai ser exclusivamente para o atendimento da população da zona rural. Quanto
aos números de atendimento, a população pode ligar para a maternidade ou para a UPA
que o carro vai até a zona rural. Disse ainda que o Posto de Saúde de Itabaiana já
voltou a funcionar. Em aparte, o Vereador Eliseo Ibanez parabenizou a Secretaria de
Saúde por ter resolvido os problemas dos postos de saúde, e apresentou o número de
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telefone da UPA. Voltando à palavra, o Vereador Daniel Vasconcelos apresentou
requerimento solicitando que sejam solucionados os problemas da escola do
Assentamento Massangana. Apresentou outro requerimento solicitando que a
Administração passe uma máquina nas proximidades da escola do Assentamento Santa
Rita, pois os alunos estão chegando na referida escola com os pés cheios de barro.
Colocados em votação, os requerimentos foram aprovados por unanimidade. Em
aparte, o Vereador Carlos Acioly falou sobre a questão da água e a necessidade de
perfuração de novos poços nas localidades de Barra Grande, Ponta de Mangue, Peroba
e Conjunto Residencial Deda Paes, questão essa apresentada na Indicação de Projeto nº
01/2017, trazida pelo citado vereador. Em resposta, o Vereador Geraldo Cândido disse
que há muitos anos vem tocando nesse assunto da água. Disse que o gestor anterior se
comprometeu a resolver o problema da água, mas a gestão deixou o SAAE ser
sucateado. Disse ainda que não se pode colocar a culpa na atual gestão pelos problemas
deixados pela gestão anterior, e que se deve ter paciência para que os problemas sejam
resolvidos. Em seguida, apresentou requerimento verbal solicitando a reforma da
estrada de Costa Dourada a Pau Amarelo e a construção da ponte de Pau Amarelo.
Colocado em votação, o requerimento foi aprovado por unanimidade. Em aparte, o
Vereador Jailson Carnaúba disse que na gestão passada o Vereador Geraldo Cândido
defendeu o aumento da tarifa do SAAE de R$ 10,00 para R$ 13,00. Salientou que não
requereu que o diretor do SAAE comparecesse à Câmara, mas que apenas enviasse as
informações solicitadas, ou seja, as planilhas que justificam o aumento, e se existe
locação de veículos para o SAAE, quais são esses veículos, qual o valor da locação, e
quem são os donos dos mesmos. Voltando à palavra, o Vereador Geraldo Cândido
disse que o novo aumento é muito maior que o anterior, e que, no mais, está de acordo
com o Vereador Jailson. Após breves discussões, a palavra foi concedida ao Vereador
Fernando da Silva. Com a palavra, o mesmo requereu ao Sr. Presidente que sejam
tomadas providências sobre o fardamento dos vereadores e dos funcionários da
Câmara. Colocado em votação, o requerimento foi aprovado. Voto contrário do
Vereador Jozemir Júnior. Em seguida, o Sr. Presidente disse: a Casa passa para o
horário destinado à ordem do dia. Na ordem do dia, foi lido pelo Sr. Secretário o
parecer nº 1/2017 da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final sobre o Projeto
de Lei nº 17/2017, em sentido favorável à aprovação do mesmo. Continuando, o Sr.
Secretário leu o texto do referido Projeto de Lei. Em seguida, o Sr. Presidente colocou
o referido Projeto de Lei em discussão e votação, sendo o mesmo aprovado por
unanimidade. 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
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aprovada pela Mesa Diretora e pelos vereadores presentes. Sala das Sessões, 13 de abril
de 2017.

________________________________________________ Presidente
________________________________________________Vice-Presidente
________________________________________________ 1º Secretário
________________________________________________ 2º Secretário

________________________________________________Vereadores
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

Essas assinaturas são referentes à 6ª sessão, realizada no dia 6 de abril de 2017.
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