CÂMARA MUNICIPAL DE MARIBONDO
C.N.P.J Nº 24.176.224/0001-17
Ata da Segunda Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de
Maribondo – Al.

Aos vinte e sete 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: Hugo Lima Ribeiro Damasceno Ramos, Leandro
Batista da Silva 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: Ofício nº 025/2018 – Resposta ao Ofício ao ofício 05/2018. O
Presidente em exercício convida o Vereador Leandro Batista, para fazer uso da tribuna, o
mesmo inicia a sua fala fazendo as saudações de praxe e diz: nesta tarde de hoje inicio a
minha fala, justificando a minha ausência na última sessão, ao tempo esclareço que já havia
informado ao Presidente desta Casa, que não poderia estar aqui naquela Sessão devido à um
compromisso, pois fui ao médico e não consegui chegar a tempo, e me pegou até um pouco de
surpresa, pois a rádio francesa FM não está mais transmitindo esta sessão, e ao chegar umas
cinco horas da tarde que fui sintonizar na rádio, descobri que a mesma não estava mais
transmitindo as sessões, só a maribondo FM, segundo informações de um funcionário, a rádio
estava sob nova direção e por esse motivo não estava mais transmitindo as sessões desta Casa,
mas aproveito esta oportunidade e solicito do Presidente desta Casa que envie ofício ao novo
diretor da rádio francesa FM, solicitando do mesmo uma visita à esta Casa, para fazer os
esclarecimentos sobre esse novo cronograma que eles criaram que excluiu a transmissão das
sessões, continuando a minha fala, eu gostaria de parabenizar a equipe de fisioterapeutas da
Associação dos Deficientes Físicos de Maribondo – ADEFIMAR, que através dos seus
trabalhos vem acolhendo as pessoas que precisam de uma reabilitação decente e a
ADEFIMAR está aí, sabemos que existe uma lista de espera grande, é preciso aumentar essa
equipe, a ADEFIMAR vem lutando pra que consiga a cada dia melhorar e através de algumas
parcerias, amanhã a ADEFIMAR estará entregando mais algumas cadeiras de rodas no nosso
município, entre elas, cadeiras de banho, cadeiras motorizadas, e cadeiras manuais, e a
fisioterapeuta Érica está responsável por essas aquisições está de parabéns, gostaria de
encerrar as minhas palavras na tarde de hoje, dizendo que me sinto feliz, por fazer parte desta
instituição que vem ajudando o nosso município, apesar de as vezes achar que estamos sendo
perseguidos, eu quero acreditar nisso, mas eu acho que não é outra situação, a situação é esta
mesmo, existe uma perseguição com a ADEFIMAR, não sei porque, porque a ADEFIMAR só
vem trazendo o bem para o nosso município, temos hoje outra instituição em nosso município
que é a APAE, onde faz uma prestação de serviço ainda um pouco tímida, mas acredito que
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vai se desenvolver em nosso município e com certeza veio somar juntamente conosco, então
eu gostaria que a Secretaria de Saúde do nosso município desse a atenção devida à essas
instituições, que respeitassem as instituições, pois acredito que a Secretária saiba o que eu
estou falando, então nesse momento eu mando essa mensagem e espero que na próxima
sessão esta mensagem seja ouvida e que eu na próxima sessão não tenha que desabafar aqui
coisas que não precisariam acontecer, eu espero que a gente não seja mais perseguidos, boa
tarde. O Presidente em exercício convida o Primeiro Secretário em exercício para assumir a
Presidência, o Presidente em exercício convida o Vereador Hugo Ribeiro para fazer uso da
tribuna, o mesmo inicia a sua fala fazendo as saudações de praxe e diz: gostaria na tarde de
hoje de parabenizar o grupo de Alcoólicos Anônimos Novo Despertar, que é de nossa cidade,
pelo empenho no serviço que vem desenvolvendo neste município, continuando a minha fala,
colegas Vereadores, eu chego nesta Casa na tarde de hoje com entusiasmo, para fazer valer a
confiança que em mim foi creditada, para retribuir com trabalho e atenção e que me entristece
que ao chegar à esta Casa em cima da hora, a gente recebe uma notícia que o Presidente desta
Casa está em Arapiraca que foi levar uma mulher, o Presidente desta Casa, ele foi eleito para
presidir esta Casa e resolver os problemas de Maribondo, o Presidente desta Casa, me
desculpe a sua ausência, mas ele irá ouvir o meu pronunciamento que ele tenha respeito com
os Vereadores desta Casa, e ao povo que o elegeu, porque o Presidente se ausenta
constantemente, e no dia da sessão que é tratado os assuntos de Maribondo, pois há
necessidade de resolver os problemas da população que está aí a mercê de serem engolidos
vivos nas ruas e esta Casa Vereador Severino e essa Casa passa a me envergonhar, porque
aqui era pra ter homens que tenha responsabilidade e acima de tudo caráter, e é uma falta
conosco Vereadores que nem um telefonema recebemos para contar da ausência do Presidente
desta Casa, para que nós não viéssemos aqui hoje, mas o Presidente tem tratado a gente como
o Prefeito tem tratado os Vereadores, mas Presidente tenha respeito com os Vereadores,
porque o café que você quer dá a gente, a gente não tem costume de tomar, você vai ser
temperado pelos Vereadores desta Casa, pois aqui precisa ter uma linha de entendimento, e de
responsabilidade e o Presidente é um exemplo que deve ser seguido pelos Vereadores, e não
podemos ter esse tipo de exemplo que estamos tendo, eu acompanhei a Sessão passada, que
eu estava viajando mais acompanhei e o que eu ouvi aqui de quem usou esta tribuna, de
alguns que fizeram tanto agradecimento que este microfone está agradecendo só, mas
agradecer o quê, eu pergunto, agradecer em quê, pois Maribondo teve uma acelerada e
Maribondo retrocedeu, parou no tempo, eu não sei o que esses Vereadores estão entendendo
em ser Vereador, mas não sou eu, o povo é quem escolhe, quem elege e quem trás aqui os
seus representantes, eu preciso saber se a sociedade está satisfeita com alguns representantes
que colocaram aqui nesta Casa, infelizmente hoje, eu me pego de surpresa em um ato coverde
do Presidente desta Casa, se ausentar desta Casa Legislativa, sem tão pouco passar ao
conhecimento dos seus colegas, ainda mais faltando quase a maioria desta Casa, não sei qual
foi o motivo, nem as obrigações dos demais, pois não me cabe, cabe a mim, fazer o meu papel
enquanto legislador, pois quero defender a minha sociedade, não me encurvarei Severino em
ocupação nenhuma pra deixar de vir aqui trazer a minha mensagem de solidariedade ao meu
povo e dizer que estou sempre pronto em busca de melhoria para o meu povo, é preciso
entender que esta Casa não é o shopping de Maceió, esta Casa temos que tratar com
seriedade, mas infelizmente o que mais se ver durante as sessões é, eu tenho compromisso
hoje com fulano, eu vou me encontra hoje em Arapiraca como está o Presidente, está sendo
cabo eleitoral em Arapiraca, já está em campanha pra o Deputado em Arapiraca, esquecendo
dos assuntos importantes de Maribondo, que o povo está aflito na situação em que se encontra
Maribondo e esta Casa precisa dar respostas imediatas, pois esta Casa foi formada por homens
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de bem, mas que infelizmente estão fugindo da responsabilidade, que esta Casa requer,
quando se trata Vereador Leandro, que esta Casa vai pra um debate de um negócio sério, aí
começa, adoeci do pé, da coxa e não vem pra sessão, por enrolação, sem compromisso com a
verdade, pois fomos eleitos para defender a sociedade e trabalhamos um dia por semana, e
estão achando muito, e aqueles que não acharam bom o que eu estou dizendo, rebate na
próxima sessão, quando estiverem aqui, pois eu não estou dizendo escondido e está sendo
gravado, estou revoltado, pois era na tarde de hoje pra avançarmos, está aí os aposentados
sendo amarrados, travados, limitados e esta Casa está querendo ficar omissa, Vereador
Severino Lucena trouxe esse assunto na semana passada, e o que podemos fazer, se o povo
elegeu a maioria deste Poder Legislativo e a maioria deles não estão aqui hoje, pra tratarmos
do assunto de Maribondo, mas mudando de assunto, eu cobro mais uma vez ao novo
Secretário de Infra estrutura, pois eu não tenho conhecimento de quem seja o mesmo,
providencie a estrada que dá acesso ao Bento lá nos Mendonça, pois lá encontram-se pessoas
que são portadoras de deficiência e carecem deste conserto, à estrada que dá acesso a casa do
senhor Louro do Apolinário, tem também a necessidade de providenciar as melhorias para a
estrada do Povoado Mata Verde, tem a Rua Sol Nascente, em que desde a outra gestão eu
venho batendo nesta tecla, de concertarem os esgotos que fica passando a céu aberto no meio
da rua, junto com o cano da água, uma rua pequena, mas que infelizmente ainda não
concertaram, outra necessidade existente são a questão da troca das lâmpadas que se
encontram queimadas nos postes de nosso município, os da cidade e os dos povoados e sítios,
temos que ater pra situação do Cemitério de nossa cidade, esse é um problema velho de anos
que se precisa providenciar o aumento do cemitério, mas até agora nada, temos que tratar bem
os nossos entes queridos, mudando de assunto, agora irei tratar de assunto polêmico, de um
fato que aconteceu em nosso município, o Sr. Fulorizo que morava no Povoado Boca da
Mata, esse Sr. era sobrinho do Sr. Silvério Militão Ramos, pra quem não sabe esse cidadão foi
quem ajudou calçar as ruas de nossa cidade, retirando areia do rio do Lagedo, e quando o
mesmo precisa de uma ambulância em nosso município, infelizmente não pode contar com
esta prestação de serviço, a movimentação favorável a ele foi de mãos atadas, eu acho uma
falta de respeito muito grande principalmente quando se trata da área da saúde, temos que dá
as mãos para salvar uma vida, a gente não pode achar que a vida do seu próximo é inferior a
sua, temos que resgatar com unhas e dentes e na vez que pedirem socorro não obteve socorro,
e infelizmente o mesmo veio a falecer, o que me deixa triste e me doe é que ele foi uma
pessoa que contribuiu pra o desenvolvimento de Maribondo e no momento em que ele
precisava, pois era de origem humilde, não teve o socorro necessário, mas pra encerrar a
minha fala na tarde de hoje, eu gostaria de tratar agora do assunto da administração, temos
várias secretarias em nosso município, mas eu vou dizer aqui uma coisa a vocês aqui e as
pessoas que estão nos escutando, mas as que realmente funcionam são: Educação, Saúde,
Assistência Social, Infra estrutura engatinhando, olhe as demais que eu não falei que são:
Cultura, Trabalho, Agricultura, essas são só um pau mandado na Prefeitura, vive de favor, o
que mais me machuca, é um ex Vereador, foi secretário de Saúde de nosso município, e
ocupando uma pasta de trabalho que nem cadeira tem pra sentar, está aí o respeito que tem
para conosco Vereadores, a realidade é que é uma secretária para mandar nas demais, a
Secretária de Educação manda na Cultura, manda no Trabalho, manda no SAC, manda na
Saúde, então é uma balela rapaz, secretaria foi criada para dar respaldo ao município, e o
município tem que dá condições de trabalho, a exemplo da minha esposa que é secretária de
cultura, eu sei da sua dificuldade e das suas agonias, que eu disse entregue a sua pasta, que
você não tem condições de trabalho, pois você precisa estar aparelhada, como você vai ajudar
o seu município, se você própria está incapaz, a secretaria que você anda e que é brilhosa no
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capim, é a Educação e a Saúde, é onde realmente existe as brilhantes do Prefeito, o brilho do
Prefeito está nas duas secretarias, pois a minha esposa fez um evento na festa da padroeira, e
esse evento não foi divulgado, mas se qualquer parte da saúde mudar o cadarço do pé está
estampado nas redes sociais, isso é pra querer derrubar o Vereador, não porque se fosse pra
derrubar Vereador, eu não estaria aqui na tribuna falando da secretaria da minha esposa,
problema dela, meu papel é com o povo, se o Prefeito dá condições aja e faça as coisas
acontecerem, mas da forma que vai, as secretarias aí estão só pra agregar pessoas, Maribondo
encontra-se em dificuldades, eu peço ao Presidente em exercício que peça a lista de contratos
da educação, a lista dos contratados da Saúde, a lista dos contratados da Assistência Social e
da Infra estrutura, porque as demais é balela, só tem o Secretário e um birô apulso, então
precisamos mudar o cenário que se encontra este município, gostaria na tarde de hoje de
parabenizar o PM Lima, que muito nos orgulha quando está a frente da nossa Polícia, ele que
é filho de Mata Verde, cumprindo assim com maestria o seu papel na Polícia local, encerro a
minha fala na tarde de hoje, desejando que Maribondo entre nos eixos e que tenhamos dias
melhores, boa tarde. O Presidente em exercício convida o Vereador Hugo Ribeiro para
assumir a Presidência. O Presidente convida o Vereador Severino Lucena para fazer uso da
tribuna, o mesmo inicia a sua fala, fazendo as saudações de praxe e diz: meus caros
Vereadores aqui presentes, eu hoje saí de casa, decidido à não usar a tribuna, mas
infelizmente diante da situação desta Casa, na segunda sessão do ano, três Vereadores, isso é
muito triste, é triste até pra mim está dizendo isso nesta tarde, porque sou colega dos meus
queridos pares, mas infelizmente é uma atitude que a gente não pode se calar, a segunda
Sessão a gente não encontra um membro da Mesa, a gente não encontra um Primeiro
Secretário para assumir a Presidência, não encontra o segundo secretário para assumir a
Presidência, a gente não encontra o vice Presidente para assumir a Presidência, e o que está
acontecendo, eu preciso entender o que está acontecendo, mas eu vou dizer o que está
acontecendo, se nós não tivermos cuidado, essa Casa vai perder totalmente a credibilidade, a
semana passada eu falei aqui da responsabilidade que nós Vereadores temos com o município
de Maribondo, entraram pela velha política, Maribondo está um desastre, é uma questão de
tempo meus amados, eu disse na sessão passada, clamei aqui pra que os meus colegas se
compadecessem, pra que a gente colocasse em pauta a questão dos aposentados, porque se a
gente for analisar a situação financeira do ano de 2017 em Maribondo, foi excelente, em
Dezembro nós recebemos um FPM extra, nós recebemos recursos repatriados, quase um
milhão de reais, e o que aconteceu, não se pagou uma folha dos aposentados, mas aí se diz, os
salários estão em dia, mas aí os aposentados estão pagando um preço muito alto, eles é quem
estão pagando um preço muito alto, e os contratados, as pessoas são enganadas, em virtude da
dificuldade de nosso município que não tem emprego, muitas vezes vão pra uma Prefeitura
trabalham, mas sabe o que acontece, muitas vezes pagam menos de um salário mínimo,
dizem, olha você trabalha o mês todinho e muitas vezes recebem por intermédio de outras
pessoas, R$ 500,00, ele foi contratado mais não recebe, nem assina, é outra pessoa que paga,
vige e pode é, e quando recebe, mas o que foi que aconteceu, sabe quem tem que dá resposta a
sociedade, nós Vereadores, que somos os fiscalizadores, mas estamos fiscalizando? Não, a
gente não pode chegar aqui e dizer, mas porque não pagou? A gente que tem que ir buscar as
respostas, eu não estou dizendo aqui que alguém está fazendo algo de errado, eu estou
dizendo que temos que ter transparência, nós é que temos responsabilidade de mostrar a
sociedade o que está acontecendo, de mostrar ao Prefeito que a administração dele está errada,
que no inicio do ano ele contratou muita gente, não economizou, o que foi que aconteceu no
final do ano, faltou dinheiro, se alguém discordar de mim, que venha aqui na tribuna e diga, se
tiver algum representante do Governo, que venha aqui e diga, que venha contradizer o que eu
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estou dizendo hoje, agora o que me preocupa é a situação de Maribondo daqui à alguns dias,
serão dias muito difíceis, em todos os sentidos, financeiramente, os caminhos políticos que
tomaram, a discredibilidade política que se muda a qualquer tempo, o camarada gasta seu
tempo, abre as portas do Governo, e de repente quando chega na cidade dizem, não, não, já
mudou, aqui não apoia mais o senhor não, já fechamos com outro, eita que coisa ruim pra
Maribondo, é muito ruim Vereador, que Maribondo nós queremos, tivemos um ano rico
financeiramente, onde teríamos condições de se ajeitar as estradas, mas cadê as estradas,
como é que o pequeno produtor vai trazer as suas mercadorias pra feira, pra vender uma fruta,
o que for, não tem estradas, eles vão sabe pra onde? Pra os outros municípios que cuidam das
estradas, mas a gente não fez porque? Não tinha dinheiro! Teve, tinha muito dinheiro! E o que
nos deixa triste diante de tudo isso, é a gente chegar na Casa, durante a segunda Sessão do
ano, e encontra-la vazia, e os nossos colegas simplesmente sumiram, eu fico triste em dizer
isso aqui, isso nos entristece, porque é a segunda Sessão do ano, quando se falta um, dois,
três, mais faltar seis, uma quantidade tão grande, a gente se entristece, porque os problemas
do nosso município a gente não discute eles aqui, ficam no silêncio, a Bíblia conta uma
história muito importante em que os governantes que estão no Poder, deviam atentar pra isso,
a Bíblia diz que tinha um rei, que entrou em guerra com outra nação, em busca de um pedaço
de terra, e ele foi consultar os seus profetas, e não era nem um, nem dois profetas, eram
quatrocentos profetas, e todos os quatrocentos diziam, vai rei, vai que o Sr. vai ser vitorioso,
mas o rei, chamou outro rei pra lhe ajudá-lo Vereador Hugo, e esse rei era um homem temente
a Deus, e quando ele chegou que sentaram cada um no seu trono, que ficaram escutando
aqueles quatrocentos profetas, dizendo vai rei, que o Sr. será vitorioso, o rei Josafá olha pra o
outro rei e diz, mas aqui no seu reinado, será que não tem um homem de Deus que possamos
ouvi-lo, pois aqui foi unanimidade muito grande, aí o rei disse, tem, tem um, mas esse nunca
profetiza a favor de mim, ele sempre só diz aquilo que eu não quero ouvir, aí o outro rei disse,
vai lá, chama ele, que eu quero ouvi-lo, e chamaram o profeta, e o profeta pra finalizar disse,
olhe o senhor vai, mas as ovelhas, o seu povo vai ficar espalhado aqui, e o senhor não vai
voltar, aí o rei olha pra o outro e diz: eu num disse, que ele só profetiza contra mim,e ainda
teve um dos quatrocentos que tinham lá, que ainda foi lá e deu nele, deu uma bofetada nele,
porque ele foi o único que disse, olhe o seu reinado vai se acabar, você não vai voltar vivo, aí
o rei disse, prenda ele, nem deem água, nem comida, deixe ele preso até que eu volte, mas
sabe o que aconteceu, o rei morreu, e eu lhe digo, muitas vezes o teu inimigo não é aquele que
te fala a verdade, o teu inimigo é aquele que só fala o que a gente quer ouvir, devido a posição
que a gente exerce, eu estou dizendo aqui na presença do Prefeito que Maribondo não está
bem, nós já temos uma folha atrasada dos aposentados, nós temos aí um futuro não muito
bom, temos um FPM 0.8, Maribondo pode entrar numa crise muito grande, é necessário que a
gente coloque os nossos pés no chão, é necessário que a gente se junte, pra que possamos de
mãos dadas tirar Maribondo dessa situação, mas não vai ser ninguém sozinho que vai
conseguir isso não, cada Vereador tem a sua contribuição, mas a gente não faz, simplesmente,
somos a ligação do povo com o Prefeito, e dessa forma, não havendo sessão não iremos
ajudar ao Prefeito, porque ele vai achar que está tudo bom, ele não vai receber as críticas,
então a nossa preocupação é com o bem do nosso município, encerro minhas palavras na
tarde de hoje, desejando uma boa tarde a todos. Não havendo mais oradores, solicito do
Primeiro Secretário em exercício 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. Não havendo mais
oradores, encerro a presente Sessão em nome de Deus. Boa Tarde.
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