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SETOR DE ATAS E DEBATES

Ata da 08ª Sessão Ordinária da 21ª Legislatura da Câmara Municipal de Maceió.

Aos (08) oito dias do mês de março do ano de 2017 às (15h00) quinze horas,
sob a presidência em exercício da vereadora Silvania Barbosa, 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, Fatima
Santiago,Eduardo Canuto, Francisco Sales,Davi Davino, Galba Netto, José
Márcio Filho, Kelmann Vieira, Luciano Marinho,Maria Aparecida, Lobão,
Ronaldo Luz, Silvanio Barbosa, Silvio Camelo, Samyr Malta, Siderlane
Mendonça e Tereza Nelma. Foram justificadas as ausências dos demais
vereadores. Foi lida e aprovada a ata da sessão anterior. No Grande
Expediente, como Primeiro Orador, o vereador Silvanio Barbosa
parabenizou todas as mulheres na pessoa da vereadora Silvania Barbosa e
fez referência as anônimas batalhadoras a exemplo da mãe deste vereador.
Destacou aquelas que são vítimas de violência e lamentou a peregrinação de
muitas em busca de vários tipos de tratamentos de saúde. Lembrou a visita
que o secretário municipal de saúde (José Thomaz Nonô) fará a esta Casa
para a prestação de contas da saúde pública como também a criação de
UPAS. Finalizou deixando uma mensagem a todas as mulheres. O Segundo
Orador, vereador Samyr Malta parabenizou a todas as mulheres na pessoa
das vereadoras desta Casa, ressaltando a importância da figura feminina na
vida deste vereador a exemplo da avó, mãe, esposa e sogra do mesmo.
Deixou registrado a ideia para a criação do ônibus rosa onde trará para esta
Casa um debate sobre essa questão como também, o interesse para a
elaboração de outros projetos a exemplo do ITBI da cidade, a plantação de
árvores que dê fruto para a população, sobre o IPTU e outros. Em aparte, o
vereador José Márcio Filho informou que apresentará nesta Casa um projeto
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para a possibilidade de isenção do ITBI (Imposto de Transmissão de Bens
Imóveis) para proprietários de imóvel. Retornando, o orador sugeriu uma
discussão quanto o IPTU da Eletrobrás. O Terceiro Orador, vereador
Siderlane Mendonça parabenizou a todas as mulheres e deixou registrado a
criação do espaço ‘’Amigo da Mulher’’ na região do Benedito Bentes, onde
conta com várias ações voltadas para o público feminino. Agradeceu a sua
equipe pelo empenho e dedicação na organização do evento. O Quarto
Orador, vereador Lobão parabenizou a passagem do dia da mulher e
agradeceu a Secretaria de Infraestrura pela obra realizada no bairro Vila
Brejal especificamente na Rua Luzia Suruagy. Parabenizou o vereador
Samyr Malta pela ideia para á criação do ônibus rosa e deixou o seu apoio.
Passou a tratar sobre a reorganização nas paradas de ônibus no Centro de
Maceió e solicitou o apoio do vereador Samyr Malta para essa questão.
Concluindo, informou que na próxima semana inicia os trabalhos da Casa de
Apoio Feminina onde vai funcionar como um espaço para familiares dos
pacientes internados no HGE (Hospital Geral do Estado). A Quinta Oradora,
vereadora Tereza Nelma lembrou que além da sensibilidade do Presidente
desta Casa consta no regimento interno que no dia de hoje a sessão seja
presidida por mulheres. Esclareceu o motivo de estar usando hoje a cor lilás
e o seu significado referente á luta feminista, tecendo comentário sobre o
que diz a ONU Mulher com relação á desigualdade social. Tratou sobre a
paralisação que ocorreu á nível de Brasil pelas mulheres com o objetivo de
reforçar a importância do papel da mulher no mercado de trabalho e na
sociedade. Deixou registrado a sua indignação quanto o vídeo publicado na
internet pela Assembleia Legislativa de Roraima em homenagem as
mulheres mostrando homens realizando tarefas domésticas e isso gerou
vários comentários nas redes sociais e após o conteúdo foi excluído.
Ressaltou os projetos aprovados no Senado onde ampliam os direitos das
mulheres na política, no trabalho e em casa, dando mais subsídio sobre o
assunto e solicitou a esta Casa a derrubada do veto ao projeto que
determina a parada obrigatória dos ônibus para mulheres e idosos. Tratou
sobre o projeto Mulheres Mil mencionando um grupo formado no bairro
Benedito Bentes onde esta vereadora desconhecia. Finalizando, deixou
registrado uma mensagem em homenagem a mulher. A Sexta Oradora,
vereadora Silvania Barbosa deixou registrado a sua homenagem a todas as
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mulheres dedicando aquelas que vivem nas periferias e grotas. Comentou
um fato onde uma paciente teve o seu pé amputado e sente – se chocada
quanto à falta de assistência médica para a mulher. Agradeceu ao senador
Fernando Collor de Melo, pela homenagem que prestou hoje as mulheres
que se destacaram e esta vereadora estende essa homenagem a todas as
mulheres. Em aparte, o vereador Francisco Sales parabenizou a oradora ao
tempo em que diz acreditar na luta pela igualdade, onde vê na mulher uma
ampla visão a exemplo do que testemunha em suas gestoras. Retornando, a
oradora concluiu a sua fala lendo em tribuna um poema em homenagem a
mulher. A Sétima Oradora, vereadora Fatima Santiago fez seu discurso
voltado para a mulher ressaltando a questão do machismo onde faz com que
a mulher se sinta ainda mais inferior e conclamou as companheiras deste
parlamento para a realização de um trabalho de conscientização junto às
mulheres. Pela Ordem, o vereador Ronaldo Luz após ouvir as falas nesta
Casa deixou o seu ponto de vista referente á mulher, passando a
parabenizar as mesmas em especial da região Rio Novo, Goiabeira e
adjacências, dando mais subsídio sobre o assunto. Pela Ordem, o vereador
Silvanio Barbosa lamentou a falta de assistência médica para a mulher
citando a questão do CORA onde dezesseis mil pacientes que buscam
atendimentos são mulheres. Mencionou a matéria publicada no jornal Gazeta
de Alagoas com relação á falta de atendimento médico na unidade de saúde
doutor Hamilton Falcão e solicitou de sua assessoria elaborar requerimentos
em busca de informação junto ao secretário municipal de saúde e a
defensoria pública. No Prolongamento do Expediente, foram lidos: Projeto
de Lei nº 30/17 do vereador Silvanio Barbosa – Institui o prêmio líder
comunitário (Protocolo nº 727/17). Projeto de Decreto Legislativo nº 02/17 da
vereadora Tereza Nelma – Concede Título de Cidadão Honorário de Maceió,
ao senhor Guilherme Emanuel Lanzillotti Alvarenga (Protocolo nº 824/17).
Comunicado do PTN – Comunica o vereador Luciano Marinho, como líder da
bancada nesta Casa (Protocolo nº 831/17). Ofícios da SEMGE – Encaminha
cópia de processo administrativo (Protocolos nºs 174/17 á 179/17 e 478/17).
Feita a chamada para a Ordem do Dia, foram constatadas as presenças de
dez vereadores, não havendo número legal para deliberar a pauta. Passando
para o Expediente Final, não houve oradores inscritos. Nada mais, havendo
a tratar, foi encerrada a presente sessão e convocada outra para o dia
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seguinte em horário Regimental. Do que, para constar, lavrei e digitei a
presente ata que dato e assino. Maceió, 08 de março de 2017 – Maria
Jairivane Sena da Silva----------------------------------Redatora de Atas e
Debates.

