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Ata da 007ª Sessão Ordinária da 21ª Legislatura do Biênio 2017/2018 da Câmara
Municipal de Maceió

Aos (07) sete dias do mês de março 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: Anivaldo Luiz, Antônio Holanda, Francisco Sales,Davi Davino,
Galba Novais Netto, Dudu Ronalsa, Eduardo Canuto, Zé Márcio Filho,
Luciano Marinho, Maria Aparecida, Ronaldo luz, Fátima Santiago, Samyr
Malta, Siderlane Mendonça, Silvania Barbosa, Silvânio Barbosa, Silvio
Camelo, Simone Andrade e Tereza Nelma. Lida e aprovada à ata da sessão
anterior. No Grande Expediente, como Primeiro Orador vereador Silvânio
Barbosa usa a tribuna na tarde de hoje, para falar sobre o aumento das
passagens de ônibus em Maceió. Ateve-se as justificativas do citado
aumento, que não condiz com o que é oferecido aos usuários nos
transportes públicos, bem como ressalta que entende os empresários que
querem ter meios nos repasses referentes aos insumos, porém temos que
analisar de forma coerente, esses aumentos. Também registra que o
executivo dentro da proposta dos empresários para o aumento das
passagens hora citada, adotou um aumento com menor valor, sendo uma
atitude salutar. Diz que se manifesta fazendo criticas construtivas, como
cidadão e parlamentar e espera que o executivo analise meios de politicas
publicas para beneficiar mais o cidadão comum. Passa a discorrer sobre as
discussões sobre o UBER, que esse vereador vem acompanhando, onde
haverá uma Audiência Pública nessa Casa para tratar essa questão. Em
seguida cita obras de mobilidade urbana, que estão sendo realizadas pelo
Governo do Estado, onde esse vereador vem acompanhando. Segunda
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oradora vereadora Tereza Nelma comunga com a preocupação do vereador
Silvânio Barbosa referente ao aumento das passagens. Logo após passa a
tratar sobre o dia 08 de março, que se comemora o Dia Internacional da
Mulher, passando a discorrer sobre o tema, bem como relata todas as outras
lutas das mulheres para conseguir a igualdade de direitos, onde felizmente a
ONU teve a iniciativa da criação do dia da mulher, também registrando a
data que a mulher teve seu direito garantido para votar. Pede que no dia de
amanhã não seja mais um dia só de entrega de rosas as mulheres e sim
todas nós temos que continuar a nos mobilizarmos para a busca dos nossos
direitos, ao tempo que registra que amanhã vai ter uma paralização das
mulheres em busca de direitos em diversas vertentes. Por fim cita a
Comenda Selma Bandeira para homenagear mulheres, onde faz a proposta
junta a comissão da mulher para que a entrega da Comenda citada, seja
realizado no dia 24 do mês corrente, para que possamos nos organizar
melhor, com mais atividades na ocasião. Pela Ordem o vereador Silvânio
Barbosa, diz que dia 24 do corrente mês, já esta agendada uma sessão
Solene com a Comenda Selma Bandeira, que vai ser presidida por esse
vereador, mais diz não se opor para se reunir e tratar essa questão. Pela
Ordem vereador Siderlane Mendonça parabeniza a vereadora Tereza Nelma
pelas iniciativas citadas em prol das mulheres, registrando também que
amanhã vai ser inaugurado no Benedito Bentes a Casa da Mulher, ao tempo
que solicita do vereador Silvânio Barbosa que no dia 24 de Março possa ter a
junção das homenagens, bem como solicita que a Sessão em questão venha
a ser Presidida por uma mulher. Pela Ordem vereadora Tereza Nelma abre
mão da citada data do dia 24, onde iremos realizar a nossa sessão no dia 10
de março. Pela Ordem vereador Francisco Sales passa a ler em tribuna
sobre números reais de desemprego em nosso Estado, estando a nossa
arrecadação despencando. Fala da atual realidade das empresas que estão
fechando suas portas, indagando como é que o Secretario da Fazenda é
visto como o salvador da pátria, e indaga se essa Casa vai pedir moção de
aplauso ao mesmo. Para concluir espera que essa Casa venha a discutir
sobre essa questão, sendo o mesmo de suma importância para toda
população. Passando para o Prolongamento do expediente, foram lidos;
Projeto de Lei 31/2017 do vereador Silvânio Barbosa- Dispõe sobre a
obrigatoriedade da vacina contra a gripe, aos professores e funcionários da
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rede pública de ensino municipal, protocolo, nº 769/2017. Projeto de Lei
32/2017 do vereador Silvânio Barbosa- Institui “O Passe Livre estudantil” nos
serviços de transportes coletivos públicos de Maceió, protocolo 788/2017.
Projeto de Lei 33/2017 do vereador Silvio Camelo- Fica denominado de Dr.
Marêncio Ediel Lima de Albuquerque a Rua A do loteamento Residencial
Denominado de “Sonho de Antônio Duarte” – Riacho Doce. Ofício CEF
(Caixa Econômica Federal)- Contrato de repasse celebrado entre o Fundo
Municipal de Saúde de Maceió e CEF, protocolo nº 427/17, 424/2017, 461/17
e 460/17. Créditos de Recursos Financeiros, protocolos de números; 428/17,
315/17. Contratos de repasse celebrado entre o município de Maceió e CEF,
protocolos de números 426/17, 425/2017, 459/2017. Contrato de repasse
celebrado entre a Secretaria de Planejamento e CEF, protocolo nº 316/17 e
429/17. Feita a chamada para Ordem do Dia, foram constatadas as mesmas
presenças da chamada inicial. Passando para Ordem do Dia, foram lidos e
aprovados, projetos e requerimentos de números e autorias. Pela Ordem
vereador Silvânio Barbosa solicita que seja designado pela comissão
competente da Casa um relator especial, para o projeto de Lei 003/17, de
sua autoria, com protocolo de nº 464/2017, que trata da data comemorativa
do aniversário do Benedito Bentes. Pela Ordem o vereador Galba Novais
Netto fala que não tem motivos para se opor em apresentar o parecer e
assim designar um relator ao Projeto de lei citado pelo vereador Silvânio
Barbosa, ao tempo que traz explicações técnicas sobre os tramites legais
que as comissões da Casa segue, respondendo a solicitação do vereador.
Pela Ordem vereador Lobão informa elaboração de 2 moções de aplausos a
2 estudantes de Medicina da UFAL, moradores da Brejal . Retornando a
Ordem do Dia; Requerimento 04/2017 da vereadora Tereza Nelma,
protocolo nº 518/2017, discutido e retirado de pauta pela autora, com outros
requerimentos 13/17 a 15/17 e Moção de Congratulações com protocolos de
números; 696/17, 779/17, 574/17 e 597/17, todos em discussão única.
Indicações do vereador Luciano Marinho; 05/17 a 08/17, de 10/17 a13/17,
protocolos de números; 637/17, 638/17, 639/17, 669/17 a 674, todos
discutidos pelo autor em discussão única. Requerimentos do vereador
Francisco Sales; 01/17 a 06/17, protocolos de números; 643/17 a 668/17,
discutido pelo autor, em discussão única. Indicação 03/2017 do vereador
Lobão, protocolo nº 661/2017 discutido pelo autor em discussão única.
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Requerimentos da vereadora Simone Andrade; 10/17 a 22/17, protocolos de
números; 647/17 a 649/17, 675/17 a 677/17, 712/17 a 717/17 e 721/17 em
discussão única. Requerimento e Moção de Aplausos do vereador Silvânio
Barbosa 14/17, com protocolos de números; 651/17 e 693/17, 700/17 a
702/17, discutido pelo autor e os vereadores; Francisco Sales, Silvio Camelo,
Silvania Barbosa, Siderlane Mendonça, Zé Marcio Filho e Luciano Marinho
em discussão única. Requerimentos do vereador Ronaldo Luz, 01/17 a
05/17, protocolos de números; 678/17 a 682/17, discutido pelo autor e
discussão única. Indicação 02/17 do vereador Siderlane Mendonça,
protocolo nº 695/17 em discussão única. Passando para o Expediente Final,
não houve incriçoes. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a presente
sessão e convocada outra para o dia seguinte em horário regimental. Do
que, para constar, lavrei e digitei a presente ata que dato e assino. Maceió,
07 de março de 2017 - Kely Cristina Lopes dos Santos ------------------------------------------------Redatora de Atas e Debates.

