ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ

SETOR DE ATAS E DEBATES

Ata da 05ª Sessão Ordinária da 21ª Legislatura da Câmara Municipal de Maceió.

Aos (23) vinte e três dias do mês de fevereiro do ano de 2017 às (15h00)
quinze horas, sob a presidência do vereador Kelmann Vieira, reuniu-se a
Câmara Municipal de Maceió situada a Praça Marechal Deodoro da
Fonseca, número 376 (trezentos e setenta e seis) nesta capital com as
presenças dos vereadores: Antônio Holanda, Dudu Ronalsa, Eduardo
Canuto, Fatima Santiago, Francisco Sales, Galba Netto,Davi Davino, José
Márcio Filho, Maria Aparecida, Luciano Marinho, Lobão, Ronaldo Luz,
Silvania Barbosa, Silvanio Barbosa, Silvio Camelo, Samyr Malta, Siderlane
Mendonça, Simone Andrade e Tereza Nelma. Foi justificada a ausência do
vereador Francisco Filho. O senhor Presidente, registrou a presença e
convidou para fazer parte da mesa diretora o secretário municipal de saúde
(José Thomaz Nonô) ao tempo em que agradeceu o mesmo pela presteza
quanto o cronograma para a saúde elaborado nesta Casa. Foi lida e
aprovada a ata da sessão anterior. No Grande Expediente, como Primeiro
Orador, o vereador Silvanio Barbosa saudou o secretário municipal de saúde
e ressaltou a atitude do mesmo de ter deixado esta Casa a vontade para a
elaboração de mecanismos para as políticas públicas da saúde. Solicitou de
sua assessoria elaborar moção de aplausos para o colégio Fantástico e em
especial para o aluno Alisson, aprovado em medicina na UFAL (Universidade
Federal de Alagoas). Desejou votos de paz e prevenção a todos os foliões
nesse período carnavalesco. No Prolongamento do Expediente, foram
lidos: Mensagem nº 06/ 17 ao Projeto de Lei nº 29/17 da Prefeitura Municipal
de Maceió – Cria e denomina escola de ensino fundamental Élio Lemos,
pertencente á rede municipal de ensino de Maceió (Protocolo nº 690/17).
Comunicado do vereador Francisco Sales – Comunica ser o líder da
bancada do PPL (Protocolo nº 646/17). Comunicado do Presidente municipal
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do PMDB – Comunica a indicação do vereador Galba Novaes de Castro
Netto, para líder da bancada do PMDB na Câmara de vereadores (Protocolo
nº 686/17). Ofício do Tribunal de Contas de Alagoas – Comunicado de posse
(Protocolo nº 462/17). Comunicados do Ministério da Educação – Liberação
de recursos financeiros (Protocolos nº 4760/16 e 581/17). Ofício do CEF –
Contrato de repasse celebrado entre a secretaria de planejamento e CEF
(Protocolo nº 458/17). Ofícios do CEF – Créditos de recursos financeiros
(Protocolos nº 4722/16 e 4723/16). Ofício do CEF – Comunica emissão de
novas notas de empenho (Protocolo nº 4724/16). Feita a chamada para a
Ordem do Dia, foram constatadas as mesmas presenças da chamada
inicial, não havendo pauta para ser deliberada. Passando para o Expediente
Final, o vereador Francisco Sales, parabenizou o secretário José Thomaz
Nonô pelo trabalho que vem sendo realizado á frente da secretaria de saúde
e trouxe as dificuldades financeiras enfrentadas pelos hospitais Portugal
Ramalho e Miguel Couto e solicita providências para essa questão junto ao
ministério da saúde. A vereadora Tereza Nelma, registrou o aniversário de
oitenta e cinco anos do voto feminino e teceu comentário sobre a questão da
saúde mental mencionada na fala do vereador Francisco Sales. Facultada a
palavra, o secretário municipal de saúde ressaltou o prazer que terá de vim a
esta Casa apresentar a prestação de contas da saúde pública e agradeceu
pela votação na sessão de ontem ao projeto voltado para esta pasta. Teceu
suas considerações quanto á situação da saúde pública em nosso município
e concluiu sua fala agradecendo pela recepção respeitosa que recebeu neste
parlamento. Os vereadores: Fatima Santiago, Lobão, Siderlane Mendonça,
Dudu Ronalsa, Luciano Marinho, Francisco Sales, Samyr Malta, Ronaldo Luz
e Galba Netto se pronunciaram quanto o assunto em pauta. Nada mais,
havendo a tratar, foi encerrada a presente sessão e convocada outra para a
próxima quinta – feira em horário Regimental. Do que, para constar, lavrei e
digitei a presente ata que dato e assino. Maceió, 23 de fevereiro de 2017 –
Maria Jairivane Sena da Silva----------------------------------Redatora de Atas e
Debates.
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