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Ata da 09ª Sessão Ordinária da 21ª Legislatura da Câmara Municipal de Maceió

Aos (09) nove dias do mês de março do ano de 2017 às (15h) quinze horas,
sob a presidência do vereador Kelmann Vieira, reuniu-se a Câmara Municipal
de Maceió situada a Praça Marechal Deodoro, número 376(trezentos e
setenta e seis) com a presença dos vereadores: Lobão, Davi Davino,
Eduardo Canuto, José Márcio Filho, Maria Aparecida, Ronaldo Luz, Fátima
Santiago, Francisco Filho, Galba Netto, Francisco Sales, Luciano Marinho,
Siderlane Mendonça, Samyr Malta, Silvio Camelo, Silvânio Barbosa, Silvania
Barbosa, Simone Andrade e Tereza Nelma. Foi lida e aprovada a ata da
sessão anterior. No Grande Expediente como primeiro orador o vereador
Francisco Filho diz que é a primeira sessão que participa do ano, visto que,
fez uma cirurgia de cálculo renal e como consequência uma trombose e que
hoje não deveria ainda está aqui, contrariando ordem médica, mas agradece
a atenção de todos. A segunda oradora vereadora Tereza Nelma diz que
todo mês de março é voltado para a mulher e vem falar de respeito a vida,
dizendo sobre o caso de uma mulher que estava há três meses precisando
de um cateter e agora acabou de falecer, ressaltando que a lei é clara,
citando a obrigatoriedade do Cacon em atender a população. A seguir diz
que o Hospital Universitário suspendeu todo atendimento do Cacon e hoje
está vindo uma jovem aqui ao plenário falar sobre esta problemática. O
terceiro orador vereador Siderlane Mendonça informa que amanhã a
partir de 8.30h, haverá uma reunião no Benedito Bentes com todos os
Conselheiros Tutelares junto a Comissão da Criança e do Adolescente, a fim
de reforçar em defesa da criança, convidando a este encontro, para discutir
também sobre salários, espaço para as crianças, transportes coletivos, entre
outros. Por fim deixa sua indignação por falta de vagas na rede municipal.
Em aparte a vereadora Tereza Nelma diz que fica preocupada, onde viu um
vídeo sobre a questão de salário, ressaltando que os Conselheiros não são
funcionários públicos, onde fala do Ds5, no qual aqui foi levantado este
assunto, ressaltando a lei de 06 de abril de 2015, frisando que fomos muito
responsáveis e diz que a problemática está aí, e esta Casa não foi ouvida.
Retornando o orador diz que visualizou o vídeo e que amanhã certamente
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esse tema será discutido, onde irá propor uma audiência pública neste
sentido, como também nosso interesse é ajudar, fiscalizar e acompanhar e
trazer espaço nas escolas. Em aparte a vereadora Tereza Nelma corroborou
mais com o assunto em pauta, onde o assunto salarial tem que ser discutido
aqui. O quarto orador vereador Silvânio Barbosa Lembra que amanhã
terá homenagens aqui na Casa. Fala do debate de segunda-feira sobre a
Uber a fim de evitar conflitos, e por outro lado temos outra categoria que é
dos taxistas, onde sugere o município estudar e reduzir essas taxas com um
projeto de regulamentação, acabando com todos esses conflitos. Em Aparte
os vereadores: Fátima Santiago, Siderlane Mendonça, Silvânia Barbosa,
Francisco Sales, Samyr Malta, Francisco Filho, Lobão, Ronaldo Luz, Tereza
Nelma e Luciano Marinho, mostraram as suas preocupações corroborando
com a questão em pauta. No Prolongamento do Expediente foram lidos:
Mensagem nº 07/17- Projeto de lei nº 34/17- protocolo nº 866/17- “ Dispõe
sobre a criação do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher da Cidade de
Maceió Vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social e dá outras
providencias. Ofício nº567/17- Conselho Tutelar- Informa que Ivanise Batista
da Silva assumiu a Presidência da Conselho Tutelar de Bebedouro. Ofícios
de nºs: 152,568,570, 569,566,50,455,456/17- Encaminhar Relatório de
atendimentos e estudos aos casos de direitos violados. Feita a chamada
para a Ordem do Dia foram constatadas as mesmas presenças da chamada
inicial. Foram lidos e aprovados os requerimentos de números e autorias:
Projeto de lei nº48/2015- protocolo nº1475/15- Vereador Francisco Holanda2ª discussão. Projeto de lei 165/15- protocolo nº3968/15- Vereadora Silvania
Barbosa- 1ª discussão. Requerimentos da vereadora Simone Andrade de
nºs: 758,759,760,798,799,800,801- Discussão Única. Requerimento
nº818/17- Vereador Siderlane Mendonça- Discussão Única. Feita verificação
de quórum não houve número legal para continuar com a Ordem do dia.
Passando para o Expediente Final o vereador Francisco Sales deixou sua
indignação com os pronunciamentos da bancada federal do PMDB, onde se
falava que se não for aprovado a reforma da previdência não mais haverá os
programas sociais, onde estão fazendo chantagem e abalando a população
brasileira. Por fim diz que o povo tem que ser respeitado. A última oradora
vereadora Tereza Nelma anunciou que a jovem Nivea Moura, portadora de
linfoma irá fazer aqui um apelo ao Cacon do HU, para o funcionamento
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oncológico, com relação as medicações, logo após o encerramento desta
sessão. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a presente sessão e
convocada outra para a próxima terça-feira em horário regimental. Do que
para constar, lavrei e digitei a presente ata que dato e assino. Maceió, 09 de
março de 2017. Carmem Sandra Barros de Lima- Redatora de Atas e
Debates.

