ESTADO DE ALAGOAS

CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI
CASA EVERALDO SOLANO DE VASCONCELOS

Ata da 27ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Maragogi, Estado de Alagoas, da
Décima Nona Legislatura, realizada no dia 16 de novembro 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,
Eliseo Marcos da Silva Ibanez, Fernando da Silva, Geraldo Cândido da Silva, Jailson
Barros Carnaúba, José Bezerra Cavalcante Sobrinho e Wanderson Ribeiro de França
Luna. Ausentes: Daniel Mendes de Vasconcelos Ferreira, Jozemir Cavalcanti da Silva
Júnior, José Euredes dos Santos, Mônica Maria da Rocha Felix Noé. Prosseguindo, o
Sr. Presidente convidou o Sr. Secretário para proceder à leitura da ata da sessão
anterior. Após a leitura da mesma, o Sr. Presidente a colocou em discussão, e não
havendo quem a quisesse discutir, a colocou em votação, sendo a mesma aprovada por
unanimidade. Em seguida, o Sr. Presidente convidou a Sra. Márcia Fidelis, Secretária
Municipal do Trabalho, Emprego e Geração de Renda. A Secretária agradeceu a
oportunidade, disse que deixou os relatórios com os senhores vereadores e falou que a
partir de janeiro, disponibilizará cursos de informática, corte e costura, alvenaria, bem
como informou que está criando o centro de atendimento ao trabalhador. Continuando,
respondeu ao requerimento da vereadora Mônica da Rocha que questionou sobre o
quadro dos funcionários da secretaria. Informou que já havia respondido por meio de
ofício, mas a vereadora não se deu por satisfeita, então a mesma veio pessoalmente
para esclarecer a situação do quadro de funcionários. Afirma que o quadro não está
completo porque a secretaria ainda é nova. Afirmou que a secretaria conta com apenas
8 (oito) funcionários e pedem que os senhores vereadores a visitem para a verem
funcionando, fechando sua fala e se colocando à disposição para responder a eventuais
perguntas dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Geraldo Cândido
perguntou se o SINE estava fechado e qual era a função da Secretaria no momento,
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bem como se a Sra. Secretária estava divulgando as ações pauta na mídia, por exemplo,
pela estação de rádio. A Sra. Secretária respondeu que SINE está fechado, mas que a
Secretaria de Trabalho está fazendo o mesmo trabalho que seria daquele órgão, e que
tentou fechar parceria com o Estado, mas como não conseguiu, resolveu criar o próprio
banco de dados para os trabalhadores que queiram procurar vagas de emprego, e
enviando tais dados para, por exemplo, hotéis e restaurantes. Disse ainda que está
criando o “JÁ” para emissão de carteira de Trabalho e RG. Disse que a função
principal da Secretaria é realizar cursos de capacitação em parceria com o SEBRAE e
localizar o trabalhador. Em relação à radio, afirmou ter dificuldades, mas disse que
disponibiliza informações no carro de som e no boca-a-boca. Em seguida, os
vereadores Eliseo Ibanez, José Bezerra e Jailson Carnaúba parabenizaram o trabalho da
Sra. Secretária. Prosseguindo, a Sra. Secretária agradeceu a oportunidade, convidou a
todos para visitarem a Secretaria e, por fim, informou que estava reativando a
Associação do Comerciante. Em seguida, o Sr. Presidente disse: a Casa passa para o
horário destinado ao expediente. No expediente constavam as seguintes matérias:
ofício nº 591/2017 do Gabinete do Prefeito, em resposta ao requerimento 114/2017 de
autoria do vereador Daniel Vasconcelos, por meio do qual informa que as máquinas
citadas estão lotadas na Secretaria de Agricultura, mas que, sempre que necessário, são
utilizadas em apoio à Secretaria de Infraestrutura; Ofício da Secretaria de Turismo em
resposta ao requerimento nº 113/2017 de autoria do vereador Daniel Vasconcelos, por
meio do qual a Sra. Secretária de Turismo presta esclarecimentos, informando que
foram firmadas várias parcerias, dentre elas, com a Sedetur, Costa dos Corais
Conventions, ICMBio, IFAL, além dos empresários locais; Revista da Prefeitura
Municipal de Maragogi, por meio da qual faz explanação a respeito da prestação de
contas. Encerrado o expediente, o Sr. Presidente passou para o horário destinado aos
Pronunciamentos dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador José Bezerra
saudou a todos os presentes e apresentou requerimento verbal, solicitando à Secretaria
de Infraestrutura que veja a situação de São Bento, a respeito da língua negra que dá
direto para o mar, e explicou que, inclusive, já levou o secretário ao local para que o
mesmo pudesse ver a situação. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Em
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seguida, o vereador Carlos Acioly saudou a todos os presentes e falou sobre o IFAL e
iniciativa de um debate entre Maragogi, Porto Calvo e São José da Coroa Grande,
colocando críticas construtivas, por exemplo, sobre o mosteiro de São Bento e sobre o
saneamento da cidade. Prosseguindo, o vereador Jailson Carnaúba saudou a todos os
presentes e disse que havia ouvido reclamações dos salários dos aposentados e que já
haviam passado por isso na legislatura passada. Disse ainda que as pessoas estavam
ligando para a rádio relatando problemas com o recebimento dos salários.
Continuando, apresentou requerimento para que seja informado se há uma data para
previsão do pagamento, pois as pessoas estão sem saber o que fazer. Apresentou ainda
um segundo requerimento, solicitando ao Sr. Prefeito que utilize a guarda municipal
para fazer ronda em vias públicas no horário noturno para inibir atos ilícitos.
Continuando, parabenizou o Sr. Carlos, do povoado de São Bento, pelo campeonato,
apesar de seu time ter sido desclassificado. Os requerimentos foram colocados em
votação e aprovados por unanimidade. Prosseguindo, o vereador Geraldo Cândido
saudou a todos os presentes e parabenizou as pessoas que fazem parte do Executivo,
especialmente, a equipe de Saúde, por estarem concluindo a implantação do PSF no
povoado de São Bento. Parabenizou a equipe da APAE e disse que ouviu relatos de que
as pessoas estão muito felizes com a APAE e que ele próprio estava orgulhoso do
trabalho que vem sendo feito. Em seguida, o vereador Eliseo Ibanez apresentou
requerimento para que seja enviado ofício para a Secretaria de Infraestrutura
solicitando informações para saber o que está sendo feito a respeito dos camelôs, pois é
preciso valorizar os comerciantes do Município, pois os outros vão embora e não
deixam dinheiro no Município. O requerimento foi aprovado por unanimidade.
Prosseguindo, o Sr. Presidente disse: a Casa passa para o horário destinado à Ordem do
Dia. Na ordem do dia constavam as seguintes matérias: mensagem nº 36/2017 e seu
anexo, Projeto de Lei nº 44/2017, que Dispõe sobre da criação do Departamento
Municipal de Estradas e Rodagem-DMER, do Município de Maragogi-Alagoas. Após a
leitura dos mesmos pelo Sr. Secretário, e de algumas discussões, o vereador Carlos
Acioly pediu vistas do projeto. Continuando, o Sr. Secretário leu a mensagem nº
37/2017 que encaminha o Projeto de Lei nº 45/2017, que Dispõe sobre a instituição do
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Fundo Municipal do Departamento Municipal de Estradas e Rodagens de MaragogiFMDER, do município de Maragogi Estado de Alagoas, e Cria o Conselho de
Administração. Sendo colocado em discussão, nenhum vereador quis discuti-lo, e
sendo colocado em votação, foi aprovado por unanimidade. Continuando, o Sr.
Secretário leu a mensagem nº 38/2017 que encaminha o Projeto de Lei nº 46/2017,
Emenda: Que da nova redação ao art. 4º da lei nº 424 de dezembro de 2007, que institui
o sistema aquaviário de transporte público de passageiros do Município de Maragogi e
dá outras providências. Após a leitura, o vereador Carlos Acioly pediu vista do mesmo.
Continuando, o Sr. Secretário leu a mensagem nº 39/2017, Que encaminha o Projeto de
Lei nº 47/2017, Emenda: da nova redação ao parágrafo único do art. 3º da lei
municipal nº 431 de 07 de abril de 2008, a qual regulamenta o transporte coletivo de
passageiros em veículos de aluguel e dá outras providências. Após a leitura, o Sr.
Presidente o colocou em discussão e em votação, sendo o mesmo aprovado por
unanimidade. Continuando, o Sr. Secretário leu a mensagem nº 40/2017 que encaminha
o Projeto de Lei nº 48/2017, que dispõe sobre autorização para a Prefeitura Municipal
de Maragogi receber, mediante repasse efetuado pelo Governo do Estado de Alagoas,
recursos financeiros a fundo perdido. Após a leitura, o Sr. Presidente colocou o projeto
em discussão, explicando o motivo do pedido de urgência para o projeto. Prosseguindo,
o vereador Jailson Barros parabenizou o Sr. Prefeito pelo trabalho realizado naquela
localidade e pelo envio do projeto em caráter de urgência. Com a palavra, o vereador
Carlos Acioly disse que concordava plenamente com o projeto. Prosseguindo, o
vereador Eliseo Ibanez parabenizou o Sr. Prefeito pelo projeto com regime de urgência.
O Sr. Presidente colocou o projeto em votação, sendo o mesmo aprovado por
unanimidade. Por fim, o Sr. Presidente informou que estava marcada a audiência
pública para tratar do Projeto de Lei nº 042/2017 que diz respeito ao Meio Ambiente
para a próxima terça-feira (21/11/2017). Não havendo outras matérias 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
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vai devidamente assinada depois de lida e aprovada pela Mesa Diretora e pelos
vereadores presentes. Sala das Sessões, 23 de novembro de 2017.
---------------------------------------------------------------------Presidente
---------------------------------------------------------------------Vice- Presidente
---------------------------------------------------------------------1º Secretário
---------------------------------------------------------------------2º Secretário
---------------------------------------------------------------------Vereadores
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Essas assinaturas são referentes à 27ª sessão, realizada no dia 16 de novembro de 2017.
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