CÂMARA MUNICIPAL DE MARIBONDO
C.N.P.J Nº 24.176.224/0001-17

Ata da Primeira Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de
Maribondo – Al.

Aos vinte dias do mês de Fevereiro do ano de dois mil e dezoito, pelas quinze horas, no Salão
da Câmara Municipal de Vereadores de Maribondo – Al. Palácio Zenóbio de Holanda
Cavalcante. Teve lugar a presente Sessão Ordinária, e pelo livro foi feita a chamada dos
senhores Vereadores: Audevânio Correia dos Santos, Edivan de Almeida Costa, Fernando de
Melo Ramos, Hugo Ferreira da Silva, Hugo Lima Ribeiro Damasceno, Jenesson Danilo Silva
Ramos, João Izidro de Lima Neto, Leandro Batista da Silva e Severino Melo de Lucena.
Constatando-se a presença dos Vereadores: Audevânio Correia dos Santos, Edivan de
Almeida Costa, Fernando de Melo Ramos, Hugo Ferreira da Silva, Jenesson Danilo Silva
Ramos, João Izidro de Lima Neto e Severino Melo de Lucena. O Presidente a verificar
número legal, declara aberta a Sessão em nome de Deus. Em seguida, solicita por anuência do
primeiro Secretário que a Servidora Ana Evellyn, faça a leitura da ata anterior, a mesma
segue fazendo a leitura, o Vereador Severino Lucena, pede a dispensa da leitura da ata, o
Presidente pergunta se todos concordam, havendo a concordância de todos, a leitura da ata foi
suspensa, e colocada a mesma em discussão, não havendo discussão, submete a votação,
ficando aprovada por unanimidade dos presentes. O Presidente solicita do Primeiro Secretário
que faça a leitura das Matérias de Expediente: Comunicado nº CM310251/2017 – Entidade
Grupo Escolar de 1º Grau Dom Pedro I – Programa PDDE Parcela 002 – Data de Emissão
06/12/2017 Valor em R$ 3.610,00. Comunicado nº CM310254/2017 – Entidade Escola de 1º
Grau Professora Eurides Costa – PDDE – 002 – 02/12/2017 – R$ 2.260,00. Comunicado nº
CM310256/2017 – Entidade: Escola de 1º Grau Antônio Bonfim – PDDE – 002 – 04/12/2017
R$ 4.420,00. Comunicado nº CM310250/2017 – Prefeitura Municipal de Maribondo PNAE –
EJA – 04/12/2017 - R$ 1.171,20 – Creche – R$ 1.712,00 – AEE – R$ 53,00 – Ensino
Fundamental R$ 10.620,00 – Pré-Escola R$ 3.188,80 – PDDE – 002 – 06/12/2017 R$
4.600,00. Comunicado CM10252/2017 – Escola de 1º Grau Manoel Militão Ramos – PDDE –
002 – 06/12/2017 – R$ 2.360,00. Comunicado CM310257/2017 – Creche Maria Paes de Brito
– PDDE – 002 – 06/12/2017 – R$ 1.690,00. Comunicado CM310255/2017 – Escola de 1º e 2º
Graus Nossa S. P. Socorro – PDDE – 002 – 06/12/2017 – R$ 8.570,00. Comunicado
CM310258/2017 – Unidade Executora Pre Escolar Maria José Calheiros – PDDE -002 –
06/12/2017 – R$ 1.130,00. Comunicado CM310253/2017 – Escola de Ensino Fundamental
Professora Alaíde Lopes Barbosa – PDDE – 002 – 06/12/2017 – R$ 2.470,00. O Presidente
convida o Vereador João Netto, para fazer uso da tribuna, o mesmo inicia a sua fala fazendo
as saudações de praxe e diz: estamos iniciando o nosso segundo ano de mandato,
agradecendo a Deus pelos acontecimentos pelo ano de 2017, um ano difícil, de muita luta e
trabalho desta Casa, onde nós Vereadores fizemos o melhor para dar a nossa contribuição para
o desenvolvimento de nosso Maribondo, um ano que no meu ponto de vista foi positivo, um
ano onde esta Casa dentro da legalidade e possibilidades desenvolveu com maestria a sua
contribuição para que nós pudéssemos fazer com que o nosso povo tenham a cada dia uma
qualidade de vida melhor, e eu peço a Deus que nos oriente para que possamos dar o nosso
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melhor, para que Maribondo a cada dia cresça e tenhamos dias melhores, meus amigos eu
gostaria que fosse enviado uma nota de pesar à família do inesquecível Manoel Justino dos
Santos, conhecido popularmente como Pipiu, gostaria também de agradecer aos meus colegas
Vereadores que se fizeram presente, na comemoração do meu aniversário, quero aqui também
parabenizar aos amigos Walter Santana e Emerson Holanda, por todos os anos no mês de
janeiro lembrar de fazer o encontro dos amigos de Maribondo, um grande abraço, gostaria que
esta Casa envie ofício ao Secretário de Administração de nosso município, pra buscar
entendimento sobre o programa federal internet para todos, solicito também desta Casa que
encaminhe um ofício para a Secretária de Educação Elba Siqueira, para que a mesma veja
com melhores olhos a Escola do povoado Baixada Areia, só era o que eu tinha a tratar na
tarde de hoje, uma boa tarde a todos. O Presidente convida o Vereador Severino Lucena, para
fazer uso da tribuna, o mesmo segue fazendo as saudações de praxe e diz: meus amigos
Vereadores, estamos iniciando o ano de 2018, a nossa legislatura do ano de 2018, e eu quero
desejar a cada um de vocês, já que esse ano é um ano já que o nosso Brasil é um ano eleitoral,
onde teremos eleições para Presidente, Governo do Estado, Deputado Estadual e Federal,
Senadores, quero desejar a cada um de vocês que representam a nossa querida Maribondo,
boa sorte, porque o nosso país está passando por uma transformação onde a classe política,
onde o nosso Brasil passa por uma situação delicada, onde cada um de nós tem o desafio de
fazer diferente no nosso município, é um momento de formarmos parcerias, pois Maribondo é
uma cidade esquecida pelos governantes do Estado, e Governo Federal, e isso precisa ser
mudado, precisamos trazer candidatos que nos ajudem a melhorar a vida do povo de
Maribondo, e eu desejo sucesso a cada um de vocês, nesse momento, pois é um momento
decisivo e se nós errarmos, se fizermos a velha política, não vai dar certo, por que não deu
certo até hoje, mas falando em política, eu gostaria na tarde de hoje de tratar do assunto
política, pois houveram varias mudanças, pois praticamente mudou tudo, eu gostaria de trazer
uma assunto e gostaria que os meus colegas Vereadores atentassem pra isso, pois é um
assunto de extrema importância e essa Casa não pode fazer vistas grossas, pois o povo espera
que a gente faça alguma coisa, que a gente dê uma palavra, que a gente exerça o nosso papel
verdadeiramente, o nosso papel de fiscalizador, e faça com que o povo tenha conhecimento do
que realmente está acontecendo na administração do nosso município, vamos iniciar,
FUNPREMA, o que foi que aconteceu que o ano de 2017 foi um ano onde tínhamos uma
porcentagem de entrada de 1.0, foi um ano em que tivemos um FPM extra, um fundo de
repatriação que veio do exterior no valor de oitocentos e setenta e quatro mil reais, e os
aposentados não receberam os seus salários, atentem pra isso, o que nós enxergamos pra
frente é, Maribondo com 0.8, e Maribondo recebendo quase dois milhões de reais a mais em
2017, mesmo assim conseguiu não pagar aos aposentados, imagina agora, temos que prestar
atenção, é muito fácil a gente falar pelos outros, quando os aposentados que é a parte mais
delicada, mais frágil, do sistema governamental do nosso município, pois eles não podem
fazer greve, trabalharam o tempo todo, contribuíram, pra quando eles chegassem na velhice,
tivessem uma velhice tranquila, mas infelizmente em Maribondo, nós estamos matando os
nossos aposentados, e chegou o momento desta Casa reagir, nós não podemos ficar calados,
como é que Maribondo com todas as condições de não atrasar, atrasa, fizeram isso no
momento em que a Câmara estava em recesso, e pegaram a parte mais fraca e disseram, vocês
não recebem, agora eu pergunto aos meus colegas Vereadores, e o nosso papel de Vereador,
de fiscalizador, de saber realmente o que foi que aconteceu, porque o município tinha todas as
condições para não fazer isso, aí eu estou muito preocupado, pois o que vem pela frente
financeiramente, não é de se ficar otimista, mas agora eu olho para os meus queridos pares e
digo o que é que esta Câmara vai fazer, que atitude nós iremos tomar, diante de uma condição
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que tinha tudo para dar certo, onde nós temos uma classe que está pagando o preço, então eu
deixo aqui este alerta, e digo aos senhores que estou buscando informações, estou estudando o
caso, pra que juntos possamos averiguar este caso, nós não podemos abandonar os nossos
aposentados, também quero fazer uma crítica ao Conselho Fiscal e ao Conselho Deliberativo
do FUNPREMA, que hoje é independente, não deve nada ao Poder Executivo, é eleito para
representar os ativos e inativos, o que é que vocês estão fazendo, nada, estão aceitando a regra
do jogo, não foi pra isso, que nós democratizamos o FUNPREMA, foi pra que eles buscassem
solução para o problema, seja ele qual fosse, vamos dizer o que na verdade é Maribondo,
Maribondo existem três secretarias que na realidade não existem, só existem no papel, mas
porque, porque o executivo quer que seja assim, dizem que não tem dinheiro, mas é mentira,
pois tem dinheiro para tudo, pra festa, pra o que eles quiserem, só não tem, pra o que não
convém a eles, porque quem está lá é o Vereador fulano de tal, se fizer, vai fazer com que ele
cresça politicamente, e depois vai ser um adversário, as pessoas só estão pensando em si
próprio, não estão pensando no povo, Secretaria de Agricultura, meu irmão era Secretário
entregou o cargo, eu quero aqui agradecer ao Leopoldo, pela oportunidade que ele me deu,
mas eu tive diversas reuniões dizendo Leopoldo, Leopoldo, isso tem que mudar, eu me
desgastei, eu fiz o meu papel, eu procurei o governo do Estado, eu abrir as portas da
Secretaria de Agricultura do Estado, o antigo secretário disponibilizou dois técnicos, mas eu
ia trazer pra onde, eu não vou nem dizer que o Prefeito está enganando o povo, ele está se
enganando, mas a gente não pode se enganar, não podemos entrar nesse barco furado, pois se
não nós vamos estar nos enganando, nós aprovamos aqui o PPA, onde tem lá Secretaria de
Agricultura, com meio mundo de recurso, tudo fantasia, não tem uma sala, a sala é pra
secretaria de agricultura, do trabalho e de quem quiser mais, quem for primeiro senta, não tem
nem mais cadeira meus amigos, nós ficamos quinze dias pra fazer uma faixa, não tem a quem
pedir, e Maribondo está bom, está é ruim, eu fiz diversas reuniões e nada, mas infelizmente eu
não posso continuar comungando com isso, e dizendo que está tudo bem, pois não está, desse
jeito nós não vamos tirar Maribondo desta situação, não se administra Maribondo desse jeito,
onde se precisa de uma coisa, pra ser liberado, fazem quinhentas ligações para seja quem for,
pra poder ser liberado, quem quiser se enganar, que se engane, mas é um barco furado, nós
estamos aí oia 2017, com todos os recursos, terminamos com uma classe sem receber, e o que
podemos esperar de 2018, com o repasse do FPM diminuído, eu fico imaginando com estão
os aposentados neste momento, se a gente não levantar esta bandeira, não só pelos
aposentados, mas por todos os servidores, quem vai dá uma palavra por eles, outra coisa, uma
decisão tomada sem a Câmara ter noção, estávamos em recesso, um desrespeito, não poderia
nunca e jamais ter feito uma coisa dessas, às escuras com relação ao Poder Legislativo, pois
as pessoas nos cobram, o que eu disse as pessoas estou cumprindo, estou aqui na tribuna
defendendo os aposentados, e eu tenho certeza que nós iremos lutar, outra coisa, os
governantes de Maribondo confundem parceria com dependência, todos nós aqui somos
Vereadores e sabemos que firmamos parceria com o Prefeito, Deputado, mas foi parceria, não
dependência, eles confundem isso, achando que são os nossos donos, donos de seus
pensamentos, donos de seus pronunciamentos aqui na Câmara, donos da sua posição nesta
Casa, isso tem que acabar, por isso que o Brasil está desse jeito e Maribondo está desse jeito,
e quem quiser entrar nesse barco furado que entre, porque eu quero terminar o meu mandato
de quatro anos de cabeça erguida, tranquilo com a minha consciência, mas mudando um
pouco de assunto, eu vou entrar na bagaceira, na esculhanbação política de nosso município,
Maribondo sofre porque, falta descredibilidade política, camarada começa com um hoje,
amanhã já está com outro, daqui um mês já está com outro, e o povo sendo negociado, como
se o camarada fosse dono dos votos de Maribondo, isso é ruim pra Maribondo, nós não
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podemos entrar, nós temos que ter o cuidado com o que se chama credibilidade, de quando
assumir um compromisso cumprir, pois vai mostrar que você é uma liderança forte, que você
pode ser confiável, que as pessoas podem investir em Maribondo, que credibilidade
Maribondo tem, desse jeito, esse é o meu pensamento, eu não estou aqui denigrindo a imagem
de ninguém, vão chegar varias pessoas atrás de Vereadores aqui, mas você tem que manter a
firmeza e dizer não, eu já tenho compromisso, eu já mostrei meu candidato para o povo, e se
eu mudar, o que as pessoas vão achar, e aí Maribondo é essa esculhanbação, Vereador
Devânio, Vossa Excelência já recebeu varias propostas, mas você diz, pois eu já vi Vossa
Excelência dizer varias vezes, não, eu tenho compromisso com o meu candidato, então meus
nobres companheiros a atitude diferente dessa do amigo Devânio, o município fica sem
credibilidade, o Deputado Galba Novaes, trouxe um trator para Maribondo, dentre outras
coisas mais, fora isso, ainda tem um item que se chama gratidão, gratidão é uma coisa que a
gente tem que ter, pois é nos momento mais difíceis, que você está lá fraco, que você está
precisando de uma mão amiga, aí o camarada vai lá e lhe dá a mão amiga, desfila nas
avenidas de Maribondo, como forma de agradecer, e depois leva três sapatos, isso é ruim pra
Maribondo, eu estou dizendo isso, porque isso é ruim pra o meu município, nós abrimos as
portas pra o Governo do Estado, e o município está onde, pra onde estão levando o nosso
município, tem gente que não gosta de um discurso desse, mas é isso, isso é a verdade, e pra
encerrar o meu discurso eu gostaria de dizer que eu tenho esperança Vereadores, sabendo que
a responsabilidade desta Casa esta ano, é muito grande, sabe porque, porque nós não podemos
nos contaminar com isso, mas eu digo, as políticas passam, em 2019 o cenário é
completamente diferente, nós vamos colher o que nós plantamos Vereador Devânio, se
plantou uma semente ruim, sabe o que vai colher, nada, se a gente se contaminar com o que
está acontecendo, nós iremos sofrer, nós temos que ter cuidado, encerro a minha fala na tarde
de hoje, desejando a todos uma boa tarde. O Presidente convida o Vereador Paulinho Tenório
para fazer uso da tribuna, o mesmo inicia a sua fala, fazendo as saudações de praxe e diz:
parabenizo ao Vereador Severino Lucena pelo seu discurso, mais uma vez você me
surpreende com o seu discurso e fica aqui o meu apoio ao edil, na sua preocupação com
relação a situação dos aposentados de nosso município, conte com este Vereador que vos fala,
eu achei interessante o discurso do Vereador Severino Lucena, concordo com algumas coisas,
também me preocupo com a situação de Maribondo, irei aqui tocar em um assunto quer não
iria tocar, eu gostaria de perguntar aos Vereadores Severino e Van do inhame, o que falar
desse Governador do Estado Renan Filho, Renan Filho, eu tenho um ano de dois meses de
mandato, nunca vi o Governador nem pisar os pés em nosso município, eu acredito que ele
saiba a situação do nosso município, eu acredito que ele sabe que o nosso município não tem
nenhuma ambulância nova, me digam uma obra de Renan Filho em nosso município, com que
cara o Renan Filho vai chegar aqui em nosso município para pedir um voto aos nossos
munícipes, eu me pergunto todos os dias Vereadores, qual foi o mal que nós cidadãos
maribondenses fizemos à esse Governo, eu não irei votar nele, em solidariedade aos nossos
munícipes, pois consideração alguma ele teve para conosco, eu estive hoje pela manhã na
secretaria de saúde de nosso município, e vi a situação da Secretária de Saúde, onde a mesma
encontrava-se preocupada e ligando para cada município vizinho para tentar arrumar uma
ambulância para trazer um paciente nosso que só poderia vir acamado do Hospital Regional,
então eu fiquei muito preocupado, sei que a situação de Maribondo não é fácil, e você
Vereador Severino tem mostrado também a sua preocupação com a nossa querida Maribondo,
a minha vinda a tribuna na tarde de hoje, também é pra comunicar aos senhores que estão nos
escutando na tarde de hoje, que no próximo sábado estarei voltando com o Projeto Maribondo
nas comunidades, que é uma parceria minha com o meu primo Dr. Zé Márcio, na
RUA DO COMERCIO, 130 – CENTRO - MARIBONDO/AL FONE: (82) 3270-1138 E-mail: camaramaribondo@hotmail.com
tesourariacamaramaribondo@hotmail.com

CÂMARA MUNICIPAL DE MARIBONDO
C.N.P.J Nº 24.176.224/0001-17
oportunidade estaremos indo ao Bairro do Planalto, fazer os atendimentos e consultas de
quem precise naquele Bairro, desde já agradeço ao Dr. Zé Márcio, ao Dr. Waldemar Farias,
que também abre as portas de seu laboratório para me ajudar, gostaria de pedir ao Prefeito que
atende no que for possível para a questão da iluminação pública do Povoado Mata Verde, só
era o que eu tinha na tarde de hoje, uma boa tarde a todos. O Presidente convida o Vereador
Edivan de Almeida, para assumir a Presidência, o Presidente em exercício convida o Vereador
Fernando Militão para fazer uso da tribuna, o mesmo inicia a sua fala fazendo as saudações de
praxe e diz: Venho aqui a esta tribuna para desejar a todos vocês, boas vindas e um bom ano
de 2018, que seja um ano produtivo, melhor que 2017, que possamos juntos trabalhar par o
bem da nossa população, e assim tentarmos mudar a história de nosso município, juntamente
com certeza todos os Vereadores e tentar juntos amenizar o sofrimento da nossa população,
quando eu falo em dificuldade, eu quero falar da questão das pessoas, ou de algumas classes
que vivem com maior precisão em nosso município, são pessoas que vem até a nós
Vereadores solicitar pra que ajude aos mesmos, nós até ajudamos, mas que isso não é o nosso
dever, isso é dever do Poder Público, é dever de algumas secretarias, quando vemos as
pessoas virem atrás de nós, par que nós possamos arrumar condições para que as mesmas
consigam alguns exames, porque se depender do Poder Público passa-se mais de sessenta ou
noventa dias para se marcar alguma coisa, então eu gostaria na tarde de hoje, tarde essa que
estamos voltando com as Sessões desta Casa, que as secretarias atentassem mais a essas
questões de fundamental importância e necessidade para os nossos munícipes, mudando de
assunto, para terminar o meu discurso na tarde de hoje, eu gostaria de agradecer ao meu
Deputado Estadual Breno Albuquerque, por ter se feito presente em nossa cidade participando
do Bloco Juntos e Misturados, ele juntamente com alguns amigos marcaram presença na terça
feira de carnaval, quero dizer que estamos de braços abertos para recebê-lo em outra
oportunidade que ele queira marcar presença aqui em nosso município, só era isso que eu
tinha na tarde de hoje, desejo a todos uma boa tarde. O Presidente em exercício convida o
Vereador Fernando Militão para reassumir a Presidência. Não havendo mais oradores,
convido o Primeiro Secretário para que faça a segunda chamada dos senhores Vereadores:
Audevânio Correia dos Santos, Edivan de Almeida Costa, Fernando de Melo Ramos, Hugo
Ferreira da Silva, Hugo Lima Ribeiro Damasceno, Jenesson Danilo Silva Ramos, João Izidro
de Lima Neto, Leandro Batista da Silva e Severino Melo de Lucena. Solicita ainda do
Primeiro Secretário que faça a leitura das Matérias de Ordem do Dia: Projeto de Lei nº
020/2017 – Dispõe sobre a obrigatoriedade da expedição de cartão para uso de
estacionamento para uso de idosos e pessoas portadoras de necessidades especiais no
município de Maribondo-Al. O Presidente faculta a palavra. Não havendo mais oradores,
encerro a presente Sessão em nome de Deus. Boa Tarde.
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