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Audiência pública

Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente
Propositor; vereadora Heloisa Helena
Aos (03) três dias do mês de maio do ano de 2013 às (09h) nove horas, sob
a Presidência do vereador Francisco Holanda Filho reuniu-se a Câmara
Municipal de Maceió situada a Praça Marechal Deodoro, número 376
(trezentos e setenta e seis) nesta capital com a presença dos Vereadores;
Tereza Nelma, Cleber Costa, Eduardo Canuto, Dudu Ronalsa e Silvânia
Barbosa. O Presidente declara aberta a sessão que tem como objetivo a
discussão sobre a garantia dos direitos da criança e do adolescente, em
seguida convida à propositora da sessão em tela para compor a mesa, bem
como os convidados; A Deputada Federal Rosinha da Adefal,Deputada
Estadual Tayse Guedes,Sr Valdomiro Pontes Coordenador Geral de
Promoção dos Direitos da Criânça,Deputado Judson Cabral,Pedro VilelaSecretário de Esporte e Lazer,Maria das Graças- representando o Centro de
Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente,Arildo Alves –
representando os Conselheiros Tutelares, Angelina Araújo – representando a
SEMED, Fátima Piramá – Juiza Auxiliar do TJ,Edna Lopes – Conselho
Municipal de Educação, Anabela Jane – representando a SEMAS e
Presidente do CEDECA Sr Claudio Soriano.Logo após o Presidente convida
a todos para ficarem de pé e ouvir o Hino Nacional.Em seguida passa os
trabalhos a vereadora Tereza Nelma, onde a mesma dar sequência a
sessão facultando a palavra a cada componente da Mesa; nesse momento
os gestores e representantes de cada segmento hora citado, faz explanação
da importância desse debate que trata da garantia da criança e do
adolescente, onde os mesmos discorrem sobre suas atribuições a respeito
do tema, bem como a responsabilidade de cada gestor a frente dos
respectivos órgão que são de suma importância a garantia de cada criança e
de cada adolescente. Também foi prestado esclarecimento quanto à
problemática enfrentada nos abrigos, as formas que o poder público vem
buscando soluções emergenciais para respectiva questão. Também é citada
a assistência junto ao judiciário, bem como aos órgãos competentes que tem
atribuições para garantia de se fazer cumprir os direitos da criança e do
adolescente como já foi dito. Logo após as respectivas falas a vereadora
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Tereza Nelma passa a palavra a Propositora da sessão vereadora Heloisa
Helena. A propositora lembra a todos que a nossa Legislação brasileira é
uma das mais avançadas do mundo que já garante a criança e o adolescente
seus direitos básicos. Diz que tem que ser debatidas propostas como esta
sendo nessa Audiência e que as mesmas se possível inseridas na peça
orçamentária para que de fato as políticas públicas, sejam concretizadas
independentes de concepções ideológicas ou partidárias. Nesse Momento o
Presidente assume os trabalhos da Mesa, onde comunga com a fala da
vereadora Heloisa Helena e afirma que a preocupação em debate é uma
preocupação de todos e como foi citado, essa é uma oportunidade de cada
um presente se manifestar e apresentar propostas para que sejam inseridas
na LOA ( lei de Diretrizes Orçamentarias ).Em seguida faz uso da palavra o
Sr Valdomiro Pontes, onde discorre mais sobre a questão e fala que esta
confiante e acredita na nova gestão do Executivo, bem como parabeniza a
presença do secretário de esporte do município, onde de fato nossas
crianças precisam de ocupação esportivas dentre outras para tira-las das
ruas. Para concluir parabeniza a iniciativa da vereadora Heloisa Helena,
ressaltando o Projeto Não de Esmola. O professor Edmilson relata o
crescimento de violência sexual contra as crianças e com frequência sendo
essas agressões infra-familiar. Por fim fala que temos que nos unir para que
de fato os direitos citados sejam garantidos, bem como ressalta a
necessidade de mais conselhos tutelares. A Sra. Edinha Lopes também trata
da questão em debate, onde fala que todos nós presentes não podemos nos
enzimir de nossas responsabilidades e juntos buscarmos soluções com o
poder público. O Sr. Pedro Vilella, faz relato de seu compromisso junto ao
Prefeito rui Palmeira e todos os maceioense para um resgate social no
esporte, cultura,educação dentre outros Na sequência os de mais membros
da Mesa voltam a falar sobre a questão trazendo mais subsídios ao tema.
Por fim também fizeram uso da palavra os vereadores presentes, onde os
mesmos se colocam a disposição para ações que traga de fato um futuro
melhor a nossas crianças e adolescente. Nesse momento o Presidente
parabeniza a vereadora Heloisa Helena pela proposição, bem como
agradece a presença de todos. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a
presente sessão. Do que para constar lavrei e digitei a presente Ata que dato
e assino, Maceió 03 de maio de 2013 , Kely Cristina Lopes dos
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Santos------------------------------------------------------------------------------------Redatora de Atas e Debates.

