RELATÓRIO DO GOVERNO
2017

PREFEITO: JOSÉ CARLOS DE CARVALHO
VICE-PREFEITO: MACIEL DA SILVA

APRESENTAÇÃO
Este documento visa servir a cada cidadão e sociedade em geral, valendo-se da
transparência administrativa, em que inclui as ações realizadas durante os 360 dias de
governo “Transparência com Honestidade”.
Como é do conhecimento da população aguabranquense, a atual gestão ao
assumir a prefeitura municipal no dia 01 de janeiro de 2017, deparou-se com uma
calamidade administrativa, em que foi assinado um decreto pelo prefeito municipal
onde declara estado de emergência administrativa no município pertinente à contratação
de serviços essenciais a manutenção da prestação dos serviços públicos. Segue abaixo
um trecho do Decreto n° 04 de 10 de janeiro de 2017, pelo qual encontra disponível no
sítio oficial do município (www.aguabranca.al.gov.br).
“CONSIDERANDO o total desconhecimento da real situação econômica, financeira e
patrimonial do município, por conta do não cumprimento integral pe1a administração
anterior dos procedimentos inerentes ao Processo de Transição de Governo,
preconizados pela Resolução Normativa n°03/2016 do Egrégio Tribunal de Contas do
Estado de Alagoas; CONSIDERANDO o visível descaso administrativo, causado pela
gestão anterior; CONSIDERANDO a ausência ou inexistência da documentação
financeira e contábil na Sede da Prefeitura Municipal de Agua Branca—AL, relativa a
pagamentos efetuados no mês de dezembro, imperiosos e necessários à análise legal;
CONSIDERANDO a inexistência processos licitatórios fundamentais ao funcionamento
da máquina administrativa, e ainda as precárias condições dos órgãos públicos, o
péssimo estado de conservação dos veículos oficiais equipamentos da administração, a
falta de combustível, a falta de material de expediente limpeza nos diversos órgãos do
governo, inexistência de gêneros alimentícios, além de outras atividades indispensáveis
ao funcionamento básico da administração pública no Município de Água Branca—AL;
CONSIDERANDO a falta de medicamentos na rede pública de saúde;
CONSIDERANDO o acúmulo de lixo nas vias urbanas, pondo em sério risco a saúde da
população, o meio ambiente, a incolumidade pública e a proliferação de doenças
endêmicas; CONSIDERANDO a inexistência de equipamentos, computadores
deletados e documentos reconhecidamente retirados pela gestão anterior das
dependências da Prefeitura sem a devida previsão legal, condição impeditiva para a
continuidade e manutenção das atividades normais e essenciais à administração como
um todo, em especial, àque1as alusivas à Dívida Fundada, constituída parcelamentos e
outras condições que possam promover regularidade fiscal do município; (...)”.
Desta forma, foi instaurado uma Análise Técnica e Contábil nas contas da
Prefeitura Municipal de Água Branca no exercício do ano de 2016. As denúncias foram
encaminhadas ao Ministério Público Estadual, Federal e Tribunal de Contas para que
sejam feitas tomadas providências cabíveis. Além da Análise Técnica e Contábil
instaurado pela prefeitura, o Grupo Estadual de Combate às Organizações Criminosas
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(Gecoc) do Ministério Público Estadual de Alagoas (MPE/AL) deflagrou uma operação
que foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão nas prefeituras do sertão
alagoano, incluindo a Prefeitura Municipal de Água Branca. Segundo o Gecoc, os
documentos podem comprovar a prática de peculato por parte dos ex-prefeitos e,
possivelmente, de funcionários públicos que tenham contribuído para um prejuízo
milionário dos cofres públicos durante os anos de 2013 a 2016.
Apesar das inúmeras dificuldades encontradas, dentre eles: exister poucos
recursos para investimento visto à queda da receita e Fundo de Participação dos
Municípios (FPM); dívidas deixadas pela gestão anterior; o município inserido em 13
itens do CAUC dificultando assim a entrada de recursos e verbas de cunho estadual e
federal, e a crise financeira; o governo “Transparência com Honestidade” vem
trabalhando incansavelmente para melhorar o funcionalismo público.
Em poucos meses, foi lançado o Site Oficial do Município e do Portal da
Transparência (www.aguabranca.al.gov.br/transparencia) onde a população pode
acompanhar todas as finanças do município, assim cumprindo com a obrigação da Lei
Federal nº 12.527 de 18 de novembro de 2011 (Acesso à Informação) e a Lei
Complementar Federal n° 131 de 27 de maio de 2009 (Transparência Pública), visto que
não foi cumprido pelas gestões anteriores.
Durante os 360 dias de governo, as ações foram mediante estudo, planejamento
e trabalho. E isso demanda tempo e perseverança. E nesta causa sabemos que podemos
contar com o apoio e compreensão da população aguabranquense e sociedade onde
juntos, haveremos de corresponder às expectativas, com força e perseverança.
Todas as ações contidas neste relatório estão nas páginas oficiais do município
(Site, Facebook e Instagram).

Rua Cônego Nicodemos, 17 – Centro - Água Branca-AL - CEP: 57490-000
Tel. (82) 3644-1398
E-mail: prefeitura@aguabranca.al.gov.br
www.aguabranca.al.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
 Substituição do sistema de Folha de Pagamento (FOPAG);
o

Recadastramento de toda a folha funcional;

 Regularização dos empréstimos consignados (Banco do Brasil e Caixa Econômica
Federal);
 Setor Contábil:
o

Ajustes das ordens de despesas gerais – com processo de empenho, liquidação e

pagamentos;
o

Treinamento de pessoal, relacionado ao setor financeiro – TAVARES &

SOUZA CONTABILIDADE LTDA – realizado em Piranhas-AL;
o

Treinamento de pessoal, relacionado ao setor de protocolo – TAVARES &

SOUZA CONTABILIDADE LTDA – realizado em Água Branca-AL;
 Setor Tributário:
o

Implantação do setor jurídico tributário;

o

Recuperação de receitas tributária – ISS, IPTU;

 Implantação do Portal da Transparência:
o

Lei de acesso à informação – Lei

N°12.527/2011;
o

Implementação das informações de

receitas

e

contracheque,

despesas,
serviços

servidores;
diversos

aos

munícipes.
 Curso de qualificação da equipe – TCE/TCU (Maceió-AL)
 Adequação e reorganização do setor de Recursos Humanos – RH;
 Regularização dos pagamentos de credores e fornecedores;
 Ajuste financeiro das contas municipais.
 Parcelamento das dívidas municipais;
 Implantação da Nota Fiscal Eletrônica.
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 Realização de exames laboratoriais e de
Ultrassonografia para mais de 120 gestantes que
estavam com exames atrasados de 2016 zerando a
fila de exames de 2016;
 Foram realizadas em média 1.000 viagens para
realização de consultas e exames nas cidades de
Santana do Ipanema, Arapiraca, Maceió, Palmeira dos Índios, Coruripe, Recife,
Salvador, Aracajú entre outras mais próximas como Delmiro Gouveia e Paulo Afonso;
 Exames realizados: 2.000 exames oftalmológicos
(de vista) em parceria com a ONG Olhar pelo
Próximo; 501 exames de patologias clínicas (exames
de sangue) em parceria com a FASETE; 821
ultrassonografias

de

eletrocardiogramas;

diversos
418

tipos;

340

mamografias;

125

tomografias; 28 ressonâncias; 07 videolaringoscopias;
 Entrega de 39 cadeiras de rodas e de banho em parceria com a Associação Pestalozi;
 Foram realizadas ações do programa
saúde na escola referente ao tema nacional
combate ao mosquito transmissor de
dengue, zika e chikungunya;
 Foi realizado tratamento das caixas
d’água, cisternas, poços reservatórios de
água nas residências do município com o
larvicida;
 A vigilância sanitária realizou coletas de água para analise nos pontos estratégicos da
rede de abastecimento, bem como vistorias nos estabelecimentos comerciais para
garantir a qualidade dos produtos comercializados para a população;
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 A

vigilância

epidemiológica

aumentou

as

notificações, investigações de agravos e envio dentro
dos prazos estabelecidos pelo ministério da saúde;
 Foi ofertado curso técnico de qualificação dos
agentes de combate às endemias e continuação do curso
de técnico de vigilância em saúde;
 O

município

foi

contemplado

com

quatro

automóveis para a saúde, entre eles três foram adquiridos com recursos próprios e um
foi doado pelo Manuel Dias (Bicudo) e esposa;
 Foram realizados 1.411 atendimentos médicos entre as especialidades psiquiatria,
clínica médica, psicologia, ginecologia, pediatria e cardiologia no Centro Municipal de
saúde;
 Realização das campanhas de vacinação
e prevenção de doenças, em todo o
município de Água Branca.
 Tratamento fora de domicílio foram 940
atendimentos nas variadas especialidades
médicas;
 Foram aprovadas 803 autorizações para
Internamento Hospitalar – AIH’s onde foram realizados diversos tratamentos de
doenças bem como várias cirurgias;
 Realização do Programa Esquadrão da Saúde com ações de saúde na zona urbana e
zona rural com atendimento especializado com nutricionista, fisioterapia, serviço social,
fonoaudiologia e educação física com aulas de zumba e exercícios aeróbicos;
 Contratação de uma empresa especializada para coletar os resíduos contaminados
oriundos das unidades de saúde;


Atualmente mais de 60 crianças que são atendidas pelo NASF que a maioria são
especiais que tem atendimento de fonoaudiologia, fisioterapia e terapia ocupacional;
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Os serviços de atendimentos a população são ofertados nas comunidades, bem
como nos domicílios, através das Equipes de Programa de Saúde da Família – PSF e
Programas de Agentes Comunitários de Saúde – PACS com Apoio do Núcleo de Apoio
à Saúde da Família – NASF onde são realizados diariamente, tendo como profissionais
08 médicos, 10 enfermeiros, 20 técnicos de enfermagem, 07 odontólogos, 06 auxiliares
de saúde bucal, 01 farmacêutico, 05 fisioterapeutas, 01 nutricionista, 02 educadores
físicos, 02 psicólogos, 01 fonoaudiólogo, 01 terapeuta ocupacional, 01 cardiologista, 01
ginecologista e 01 pediatra realizando atendimentos e atividades de promoção e
prevenção da saúde. Tendo também um Centro de Atenção Psicossocial – CAPS com
01 psiquiatra, 01 terapeuta ocupacional, 01 artesão, 01 enfermeiro, 01 psicólogo, 01
assistente social 01 farmacêutico que prestam serviços e atendimento de saúde mental.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS


Melhoria na estrutura física de 03 unidades

escolares;


Transporte gratuito para universitários e

alunos de cursos técnicos;


Parceria com a Universidade Estadual da

Bahia (UNEB) – Projeto Girassol e formação de
professores das salas de AEE;


Resgate do Desfile Cívico e da Banda Fanfarra;



Implantação do “Dia da Luta das Pessoas com Deficiência”, visando contribuir com

melhores condições de aprendizagem dos alunos especiais do município;


Realização do campeonato de futebol

de salão (feminino e masculino) com
entrega de premiações;
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Melhoria na qualidade da Merenda Escolar,

através do programa “Da Roça para Escola” –
Apoio a agricultura familiar e incremento de frutas,
legumes, macaxeira, batata, ovos, carnes e verduras
ao cardápio;


Aquisição de 500 carteiras escolares;



Ampliação da creche municipal (de 50 para

140 crianças);


Regularização do Conselho do FUNDEB que se encontrava IRREGULAR, perante

o FNDE, o que poderia ocasionar o bloqueio dos recursos da educação;


Adesão ao Programa Escola 10 do Governo Estadual;



Realização do Campeonato de Futebol Veterano Master com entrega de

premiações;


Implantação de aulões para os alunos da zona urbana e rural, visando à preparação
para as avaliações externas;


Realização da I Colônia de Férias

educativa;


Realização do evento do Dia das

Crianças no Ginásio de Esportes;


Parceria com a Biblioteca Sesi e

implantação do programa “Biblioteca
Itinerante”, que levou conhecimento e rodas de leitura para alunos de unidades escolares
da zona rural;


Criação do Banco de Dados dos Alunos Especiais do município com a aquisição do

Laudo Médico para a regularização da vida escolar dos mesmos;


A Diretoria de Esportes participou e contribuiu com todos os torneios ocorridos na

zona rural do município;


Projeto-piloto de acompanhamento aos alunos especiais e suas famílias, visando

ampliar a parceria Família-Escola.


Abertura e formação do Programa Nacional para Alfabetização na Idade Certa;
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Realização de Palestras com professoras da UNEB visando preparar os professores

para os alunos com necessidades especiais;


Adesão ao PNAIC e início da formação dos docentes da Educação Infantil do 1º ao

5º ano;


Arrecadação de mais de 60 cestas básicas para distribuição entre famílias em estado

vulnerável no município;
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO


Reforma de seis escolas e uma creche e

uma creche na cidade, povoado Várzea do Pico
e Tatajuba;


Mais de 5.000 mil pipas foram distribuídas

em todas as comunidades no período de seca;


Limpeza de 20 fontes – Tingui, Matinha,

Malhada das Pedras, Serra das Viuvas, etc;


Em torno de 250 quilômetros de estradas rurais foram recuperadas – Alto dos

Coelhos, Tingui, Serra do Cavalo e suas extensões, Maxi, Lajeiro do Couro, Saco dos
Pambus, etc;


Foram adquiridos mais de R$130.000,00 (cento

e trinta mil reais) de material elétrico para
manutenção da rede de iluminação pública;


Foram entregues mais de 30 carradas de areia as

populações carentes e mais de 80 carradas de aterro;


03 Quadras adquiridas em fase de licitação pela

CODEVASF – Tabuleiro, Estreito e Lajeiro do Couro;


Calçamento de 2.400 metros quadrados

adquirido para o Distrito Serra do Cavalo (com
ordem de serviço assinada para o mês de janeiro);


Encanamento de água potável para abastecer

mais de 96 famílias no Bairro Bela Vista e na
Serra do Mulungu, em parceria da Prefeitura
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Municipal de Água Branca com a CASAL.


Entre outros projetos que estão em fase de análise na Caixa Econômica Federal.
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE



Aquisição de 30 toneladas de forragem de cana

para amenizar a fome dos animais no período da
seca histórica que afetou o nordeste, principalmente
o município;


Distribuição de 13,8 toneladas de sementes no

período de chuvas para o plantio;


Aração de 3.000 mil tarefas de terras sem

custo aos agricultores;


Limpeza de dezenas de açudes;



Aquisição de 15.000 mil alevinos de peixes

para o peixamento nas comunidades Serra do
Meio, Maxi, Boqueirão, Tabuleiro, Várzea do
pico e Assentamento de Todos os Santos;


Perfuração e instalação de três poços artesianos nas comunidades de Lajeiro do

Couro, Jardim e Serra das Queimadas - Em parceria com o Governo do Estado;


Realização do curso sobre resíduos sólidos com a presença de catadores e entes das

Secretarias de Meio Ambiente das cidades de Inhapi, Mata Grande e Canapi - Em
parceria com a Secretaria de Meio Ambiente do Estado-SEMAR;


Operação carro pipa abastecendo 5.605 pessoas em dezenas de comunidades - Em
parceria com o Exército Brasileiro;


Aquisição de um trator para reforço dos

agricultores do município.


Ampliação do cuidado com as praças da zona

urbana e rurais, com podas preventivas, avaliação
de risco e ampliação do recolhimento do lixo e
limpeza;
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Revitalização do PAA (Programa de Aquisição de

Alimentos), que garante a compra direta de quem
produz para os pequenos agricultores da agricultura
familiar;


Projeto de hortas medicinais e aquisição de um

trator para reforço aos agricultores do município - Em
parceria com a Secretaria de Agricultura do Estado;
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL


Campanhas em prol da erradicação do trabalho infantil com ações nos dias de

maior movimentação no município;


Campanha com o Bloco Proteja,

com palestras nas escolas, tendas com
informes e distribuição de panfletos;


Campanha do mês da mulher, com a

Marca das Marias, onde se reuniram
mais de 300 representantes da causa;


Formação do Coral dos Idosos,

onde fazem parte mais de 30 idosos;


Campanha contra o abuso e exploração sexual


Comemoração do Dia das Mães;



Liberação do cofinanciamento estadual

para a Proteção Social Básica, no calor de R$
36.000,00 (trinta e seis mil reais) – Recurso que
estava retido desde 2014;


São João com os atuantes do Centro de

Referência em Assistência Social (CRAS);


Campanha massiva de recadastramento dos beneficiários da Bolsa Família;



Campanhas educativas em alusão ao aniversário do Estatuto da Criança e do

Adolescente com orientações, palestras e peças educativas;


Regularização da prestação de contas de 2016 que estava pendente;
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Debates com o promotor de justiça,

autoridades locais e pais de alunos em busca
de soluções para a problemática do trabalho
infantil do município;


Campanha Setembro Amarelo contra o

suicídio;


Campanha junto a Secretaria de Saúde sobre a Campanha Outubro Rosa em Prol da

Prevenção do Câncer de Mama;


Viagem Cultural em comemoração ao Dia do Idoso com os atuantes do CRAS para

a cidade de Aracajú-SE;


Liberação do cofinanciamento estadual para

a Proteção Social Básica no valor de R$
54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais);


Distribuição de 400 cestas para gestantes e

nutrizes;


Baile de Máscaras com os atuantes do

CRAS;


Participação na III Audiência Pública Regionalizada das ações estratégicas dom

PETI;


Distribuição de 100 cestas de benefício eventual para famílias carentes.
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SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, CULTURA E TURISMO


As solicitações e demandas destinadas a

SMJCT foram devidamente atendidas. Os
pedidos em sua maioria foram realizados por
comunidades rurais, isso junto à realização
dos festejos dos padroeiros (shows musicais,
tendas, serviços de som e apresentação da
Banda Filarmônica Santa Cecília);


Realização

atendendo

do

e

Carnaval

incentivando

45º

graus,

os

blocos

carnavalescos do município e povoados;


Atendeu

e

apoiou

diversos

eventos

organizados pela juventude e comunidades;


Emancipação Política de Água Branca com

shows musicais e apresentações culturais e
folclóricas;


Novos

fardamentos,

materiais,

melhorias

e

reestruturação da Banda Filarmônica Santa Cecília;


Inserção do município de Água Branca no Mapa

Turístico do Estado de Alagoas, assim como no Cariri
cangaço;


Diversos encontros e reuniões promovidos pelas

secretarias locais e do estado de Alagoas, buscando parcerias com órgãos municipais,
estaduais e federais como também a entidades não governamentais, a exemplo das
associações;


Implantação

atendendo

uma

comerciantes,

da

Sala

do

Empreendedor

reinvindicação

sendo

que

busca

antiga
facilitar

dos
e

desburocratizar cada vez mais o comércio local Em parceria com a SEBRAE;
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Aprovação da Lei nº 685/2017 que trata da

criação do Conselho de Cultura e Juventude e
Turismo do município de Água Branca;


Implantação do Programa Identidade Jovem – ID

Jovem, que beneficia a juventude aguabranquense de
15 a 29 anos - Em Parceria com a Secretaria Estadual
da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer;


Foram ofertados 80 vagas em diversos

cursos online, beneficiando os jovens do
município – Através do Governo Federal;


Realização do projeto “Mestre nas Escolas”,

onde visa ensinar
os

aspectos

culturais
(Reisado, Guerreiro d e Santa Joana) aos estudantes de
duas escolas da rede municipal, mantendo assim viva a
cultura existente no município;


Implantação do programa “Lidera Esporte”, em que

se iniciará em 2018 - Com apoio do SEBRAE;


Reuniões em conjunto

com as secretarias de cultura
e juventude das cidades de Delmiro Gouveia, Piranhas,
Olho d’agua do Casado para implantação do Consórcio de
Turismo do Alto Sertão;


Apoio ao I Jogos Olímpicos Indígenas da Tribo Kalankó do município de Água

Branca;


Apoio e participação nos festejos juninos nas

comunidades rurais;


Realização do tradicional XIV Festival de Inverno

(palestras, exposições de artesanatos, ornamentação da
cidade, shows musicais a nível regional e nacional);
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Participação do Encontro Cariri Cangaço (palestras,

danças folclóricas e vaquejada, visita à casa do Coronel
Ulisses Luna e Mirante do Calvário);


Implantação do monumento em homenagem à

comunidade e contribuição com a realização do Primeiro
Encontro regional das Comunidades Quilombolas - Em parceria com a comunidade
Quilombolas Serra das Viúvas;


Realização de apresentações folclóricas e culturais nos eventos municipais;



Contribuição com a realização dos festejos da Padroeira Nossa Senhora da

Conceição, trazendo o coral da CHESF e com a Banda Filarmônica Santa Cecília.


Realização da Festa de Ano Novo com shows musicais no centro da cidade.
SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

A licitação se apresenta como um instrumento fundamental na preservação e
consolidação do princípio da igualdade de todos perante a lei, sendo todos os
procedimentos regulamentados pela Lei Federal n° 8.666/93 e 10.520/02 (pregão),
obedecendo a todos os princípios. Foram realizados
31 pregões, dentre eles tiveram prioridades para
melhor atenção das necessidades do município:
Combustíveis, Merenda Escolar, Distribuição de
Cestas Básicas. Medicamentos, Aquisição de
Veículos (Carro FIAT e Ambulância), Transporte
Escolar e Locação de Veículos, Limpeza Urbana,
Material de Construção, Manutenção de Veículos e aquisição de autopeças, entre outros.
A equipe de Licitações e contratos tem se
empenhado para dar celeridade e lisura aos
processos e contratos da administração pública, para
assim atender as necessidades de aquisição de
produtos e prestação de serviços com qualidade
melhor preço de compra de acordo com a lei. Todos
os

processos

encontram-se

no

Portal

da
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Transparência do município (www.aguabranca.al.gov.br/#transparencia), cumprindo
com a Lei Federal nº 12.527 de 18 de novembro de 2011 (Acesso à Informação) e a Lei
Complementar Federal n° 131 de 27 de maio de 2009 (Transparência Pública), bem
como o envio ao Tribunal de Contas do Estado de Alagoas.
AÇÕES DO PREFEITO JOSÉ CARLOS DE CARVALHO EM BUSCA DE
MELHORIAS E RECURSOS PARA O MUNICÍPIO


Esteve reunido com o Secretário de

Agricultura, Pecuária, Pesca e Aquicultura,
Álvaro Vasconcelos junto com os prefeitos
do alto sertão que tiveram como pauta da
reunião o Matadouro Público do município
de Delmiro Gouveia que abastece também as demais
cidades;


Esteve reunido com o Superintendente Regional do

Trabalho e Emprego de Alagoas, Israel Wanderley Maux
Lessa onde firmaram uma parceria para a instalação de
um posto de emissão de carteira de trabalho;


Esteve reunido com o superintendente da Codevasf,

Antônio Nelson e com o gerente regional de infraestrutura em Alagoas, Hugo pedrosa,
onde firmaram parcerias visando melhorias como aquisição de equipamentos,
saneamento básico, calçamentos e a implantação de
passagens molhadas nas zonas rurais do município;


Participou da Assembleia Extraordinária da

CRERSSAL onde discutiram o decreto que institui o
Conselho de Gestor do Programa de Parcerias públicas
e Privadas, firmando compromisso em ajudar na
implantação do aterro sanitário;
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Esteve

reunido

com

o

representante da SINDGUARDA em
Alagoas – Carlos Pisca e com o
assessor jurídico – Elinaldo, onde
foram discutidos pontos de interesse da
Guarda Municipal de Água Branca, como o PCC’s, equipamentos de proteção
individual, aumento do efetivo, sinalização das vias, audiências públicas, entre outros.


Entregou mais de seis mil quilos de peixes e

três mil cestas básicas para as famílias carentes
na semana santa;


Entrega de prêmios no centro da cidade em

comemoração

ao

Dia

das

Mães

com

apresentações dos artistas da terra;


Reunião com o Deputado Federal Pedro Vilela em busca de recursos para

infraestrutura, educação e cultura;


Discutiu ações de segurança pública com os comerciantes locais;


Reunião

em

Maceió

com

a

superintendência do Banco do Brasil junto
com

os

comerciantes

locais

em

reinvindicação a reabertura do Banco do
Brasil na cidade;


Reunião com o Secretário do Estado do

Desenvolvimento Econômico e Turismo, Helder Lima equipe, entre os assuntos
discutidos a Rede Empresarial, integração do turismo e tombamento dos prédios
históricos;


Assinou o termo de adesão ao Programa de

Regionalização do Turismo 2017;


Busca

ao

Governo

do

Estado

para

reconstrução da AL-145 Trecho Maria Bode –
Água Branca – Inaugurada em Novembro 2017;
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Assinatura do acordo com o Ministério

Público Estadual para encerrar o lixão até abril
de 2018;


Assinatura termo de adesão ao Programa

Moradia Legal III;


Reunião com o presidente da AMA –

Hugo Wanderley entre outros prefeitos, junto com os sindicatos dos bancos de alagoas
para discutir a reabertura das agências do
Banco do Brasil;


Participou de uma audiência pública
sobre

a

formação

dos

conselhos

municipais de segurança das regiões e
sobre

a

segurança

pública.

Em

Dezembro sancionou a lei que cria o
Conselho Municipal de Segurança de
Água Branca – CONSEG/AB;


Reunião com o Reverendíssimo Padre Aparecido, comerciantes, guarda municipal

para discutir a organização e apoio a Festa da Padroeira de Água Branca.

TODAS AS AÇÕES ENCONTRAM-SE NAS PÁGINAS OFICIAL DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA-AL
Site: www.aguabranca.al.gov.br
Facebook: www.facebook.com/prefeituradeaguabranca
Instagram: www.instagram.com/prefeituradeaguabranca

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA
BRANCA-AL
ascom.pmaguabranca@gmail.com
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