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

Ata da 10ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Maragogi, Estado de Alagoas, da
Décima Nona Legislatura, realizada no dia 11 de maio 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. 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: convite dos 125 anos de emancipação política
de São Luís do Quitunde; ofício nº 19/2017, da associação dos bugueiros (Rota Verde)
a respeito da Lei Municipal nº 11 de 2017 Que regulamenta a disciplina em nosso
município normas legais para o trafego e fiscalização de veículos terrestres e marinhos,
criação da superintendência municipal de trânsito e transportes (terrestres e aquários) e
mobilidades de Maragogi; Ministério da Educação, informando a liberação de recursos
financeiros destinados ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação –
Programa PNAE, Alimentação Escolar do Ensino Fundamental no valor de R$
33.336,00; Alimentação Escolar AEE, no valor de R$ 265,00; Alimentação Escolar
EJA, no valor de R$ 3.993,60; Alimentação Escolar Creche, no valor de R$ 3.745,00;
Alimentação Escolar Pré-escola, no valor de R$ 7.790,20; Programa PNATE – 002, no
valor total de R$ 23.447,00. 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 disse que falou com a Sra. Elba Vasconcelos, Secretária de
Saúde, sobre a situação dos mosquitos, e a mesma lhe explicou as dificuldades para
tratar do problema, tendo em vista a dependência ao Estado. Continuando, o vereador
apresentou um requerimento verbal solicitando do Sr. Secretário de Educação
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informações a respeito do pagamento dos salários atrasados da gestão passada, e se
existe algum cronograma para tais pagamentos. Prosseguindo, perguntou ainda se
houve reunião com a Sra. Zita. O Sr. Presidente colocou o requerimento do vereador
em votação, sendo o mesmo aprovado por unanimidade. Em seguida, o Sr. Presidente
respondeu que os Srs. Vereadores que iriam participar da reunião, junto com os
professores, chegaram ao entendimento de que não deveriam fazer uma reunião com a
Sra. Zita, mas diretamente com o Sr. Secretário de Educação, e que já estavam
trabalhando para marcar uma data. Em aparte, o vereador Jailson Carnaúba apresentou
uma solicitação para enviar um ofício ao Sindicato dos servidores da Educação para
saber quem faz parte da Diretoria do mesmo, já que a Câmara não tem essas
informações. Em aparte, o vereador Carlos Acioly saudou a todos e disse que, pela
segunda vez, foi para a reunião do Conselho de Educação e não houve quorum para a
realização da mesma. Disse ainda que em relação ao Conselho de Saúde a situação é a
mesma. Salientou a importância dos Conselhos funcionarem bem. Em aparte, o
vereador Daniel Vasconcelos saudou a todos os presentes e em seguida disse que era
realmente necessário tratar da questão dos Conselhos com o gestor, pois os mesmos
não estão funcionando, por isso precisam passar por uma atualização. O Sr. Presidente
aprovou a solicitação do vereador Jailson Carnaúba para enviar ofício ao Sindicato da
Educação. Em seguida, foi concedida a palavra ao vereador Fernando da Silva. O
mesmo saudou a todos os presentes e falou, demonstrando sua indignação, sobre um
caso que aconteceu com um paciente de São Bento, conforme se descreve a seguir: o
paciente entrou em coma e o médico de plantão na UPA solicitou com urgência o
atendimento pelo helicóptero do Estado, solicitação esta que foi atendida. Porém, ao
chegar em Maragogi, a equipe ficou sobrevoando a cidade sem ter onde aterrissar. Em
seguida, tendo avistado o campo do Batalhão da PM, a equipe solicitou à Comandante
local autorização para aterrissar no mesmo, e a Comandante negou autorização, sob o
pretexto de que a aterrissagem danificaria o campo. Foi preciso que a equipe solicitasse
autorização ao Secretário Estadual de Segurança, o qual autorizou a aterrissagem.
Sabendo que a Comandante local havia negado autorização para aterrissagem, o
vereador ficou indignado e também procurou resolver a situação, entrando em contato
com o Tenente-coronel Albuquerque, o qual enviou ofício ao Sr. Secretário de
Segurança do Estado, que autorizou de antemão todos os pousos da equipe socorrista
no referido campo. Tendo em vista o referido acontecimento, o vereador apresentou
requerimento verbal solicitando que seja construído um heliporto na UPA, pois já
existe terreno para isso. O Sr. Presidente colocou o requerimento em votação, sendo o
mesmo aprovado por unanimidade. Em aparte, o vereador Jailson Carnaúba
parabenizou o vereador Fernando da Silva pela iniciativa, e disse ainda que a Câmara
deve enviar ao Sr. Governador do Estado uma nota de repúdio quanto à atitude da
Comandante local. Em seguida, o Sr. Presidente concedeu a palavra ao vereador Daniel
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Vasconcelos. O mesmo saudou a todos os presentes e em seguida falou sobre a
situação da Educação. Disse que no dia anterior houve uma reunião com os professores
e que o Sr. Emanoel Estelita, Secretário de Educação está procurando resolver a
situação do aumento dos professores. Em seguida, o Sr. Presidente concedeu a palavra
ao vereador Carlos Acioly. O mesmo saudou a todos e, em seguida, falou sobre o
programa do CRAS. Disse que o mesmo está de parabéns, e que gostaria que o serviço
fosse ampliado para as áreas de risco. Em seguida, o Sr. Presidente concedeu a palavra
ao vereador Geraldo Cândido. O mesmo saudou a todos e, em seguida, disse que ainda
estava aguardando respostas a alguns requerimentos de sua autoria. Falou ainda que
muitas pessoas o procuraram solicitando o serviço do aparelho de ultrassom, pois na
gestão passada havia uma parceria para o uso de tal aparelho, o que ainda não foi feito
na presente gestão. Em seguida, parabenizou o vereador Fernando da Silva pela atitude
de buscar resolver a questão do helicóptero. Falou, ainda, sobre o SAAE, salientando
que o Diretor não compareceu ainda à Casa Legislativa para dar as explicações que
foram solicitadas. Em aparte, o vereador José Bezerra respondeu que já está acertado
que os exames de ultrassom sejam retomados a partir do próximo sábado. Em aparte, o
vereador Daniel Vasconcelos respondeu que o Diretor do SAAE tem dado desconto
para os consumidores de baixa renda, e sobre o aparelho de ultrassom, o vereador José
Bezerra já havia respondido. Em aparte, o vereador Carlos Acioly disse que os exames
de ultrassom serão realizados durante os sábados, sendo disponibilizados trinta exames
para a população de baixa renda. Em seguida, o Sr. Presidente concedeu a palavra à
vereadora Mônica da Rocha. A mesma saudou a todos os presentes, e, em seguida,
parabenizou o vereador Fernando da Silva pela sua atuação no caso do paciente Bruno.
Prosseguindo, falou que faltou à sessão anterior porque estava doente, mas soube que o
Diretor do SAAE não compareceu à Casa, em desrespeito ao seu requerimento
solicitando a sua presença. Por fim, solicitou que o requerimento fosse reafirmado. Em
aparte, o vereador Jailson Carnaúba disse que as coisas devem ficar às claras, que a
vereadora Mônica está incomodada com a situação porque foi ela e o seu marido que
estavam no comando do SAAE na gestão passada. Disse que no momento em que se
convida um diretor de uma autarquia e o mesmo se nega a comparecer para prestar
esclarecimentos é preciso convocá-lo. Em resposta, a vereadora Mônica da Rocha
agradeceu ao vereador Jailson Carnaúba, mas salientou que não participou da gestão do
SAAE, e sim o seu marido. Em resposta, o vereador José Bezerra disse que encontrouse pessoalmente com o Diretor do SAAE, e o mesmo respondeu que estava esperando
um documento, e que virá à próxima sessão. Em aparte, o vereador Carlos Acioly disse
que a Câmara pode, se for o caso, vetar o aumento. Em aparte, o vereador Daniel
Vasconcelos disse que o Diretor do SAAE afirmou que já havia cinco anos que a tarifa
não tinha aumento, de forma que ele aumentou um real por cada ano. Em seguida, o Sr.
Presidente disse: a Casa passa para o horário destinado à Ordem do dia. Na Ordem do
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dia: mensagem nº 15 do gabinete do Sr. Prefeito que encaminha o Projeto de Lei nº
20/2017,”Que cria o Programa Maragogi Emissão zero, para estabelecer incentivos a
implantação de empreendimentos sustentáveis, ao fomento da instalação de sistemas de
aproveitamento de energia solar, ao uso de tecnologias sustentáveis e limpas, mitigar a
geração e emissão de gases de efeito estufa e criar alternativas para compensação de
áreas degradadas no município de Maragogi, e adota outras providências”. os quais
foram lidos pelo Sr. Secretário. Em seguida à leitura, o Sr. Presidente colocou o
referido projeto em discussão, e não havendo quem quisesse discutir, colocou o projeto
em votação, sendo mesmo aprovado por unanimidade. Em seguida, o Sr. Presidente
colocou o projeto de Lei nº 21/2017 na Comissão de Legislação, Justiça e Redação
Final para que os Srs. Vereadores dêem o parecer referente ao mesmo. Em seguida, o
vereador Carlos Acioly leu uma indicação de projeto de sua autoria, o qual tem por
objetivo criar o Conselho Municipal de Esporte. Em aparte, o vereador Daniel
Vasconcelos disse que não concorda e não vê necessidade de vereadores fazerem parte
de Conselhos, porque cada vereador já tem o papel de fiscalizar e pode participar de
todos os Conselhos. 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, 18 de maio de 2017.
________________________________________________ Presidente
________________________________________________Vice-Presidente
________________________________________________ 1º Secretário
________________________________________________ 2º Secretário

________________________________________________Vereadores
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
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________________________________________________
________________________________________________

Essas assinaturas são referentes à 10ª sessão, realizada no dia 11 de maio de 2017.
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