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Biênio 2017-2018

Aos (14) quatorze dias do mês de março do ano de 2017, às 15h00min (quinze
horas), sob a presidência em exercício da vereadora Silvânia Barbosa, reuniuse a Câmara Municipal de Maceió, situada a Praça Marechal Deodoro, número
376 (trezentos e setenta e seis) nesta capital, com as presenças dos
vereadores: Antônio Holanda, Davi Davino, Dudu Ronalsa, Eduardo Canuto,
Fátima Santiago, Francisco Holanda, Francisco Sales, Galba Netto, José
Márcio Filho, Kelmann Vieira, Lobão, Luciano Marinho, Maria Aparecida
Ronaldo Luz, Samyr Malta, Silvânio Barbosa, Silvio Camelo, Simone Andrade,
Siderlane Mendonça e Tereza Nelma. Passando o Grande Expediente como
Primeiro Orador Vereador Silvânio Barbosa utiliza a tribuna pra comentar
quanto a sessão pública de ontem que tratou sobre o uso do Uber em nossa
cidade onde o parlamentar agradeceu aos vereadores Anivaldo da Silva Lobão
(PR), Francisco Sales (PPL), Chico Filho (PP), Samyr Malta (PSDC), Galba
Netto (PMDB), Dudu Ronalsa (PSDB), Zé Márcio Filho (PSDB), Silvânia
Barbosa (PRB) e Eduardo Canuto (PSDB) por participaram da audiência
citada. O vereador pontua que esse projeto de lei não pode vir para esta Casa
em regime de urgência sem que antes tenha havido um debate, porque depois
de aprovado a lei não poderá retroagir. Defende que o município tem que
legalizar o Uber fazendo isso de forma participativa. Solicita ao poder
executivo que encaminhe mensagem com projeto de lei regulamentando o
serviço na cidade. Explica que hoje, da forma como se encontra, só os taxistas
pagam impostos e taxas. Então, a ideia deste parlamentar é que se reduza
essa carga, redistribuindo entre taxistas e o Uber. Destaca a participação do
superintendente da SMTT Antônio Moura que permaneceu até o fim da
sessão. Agradece ao setor de comunicação desta Casa pela ampla divulgação
da sessão supracitada. Mostra em tribuna os ofícios que encaminhou com o
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mesmo conteúdo quanto ao fornecimento de medicamentos para tratamento
de linfoma, sendo enviados para o Hospital Universitário bem como ao
secretário de saúde municipal Thomaz Nonô. Sugestiona que o requerimento
que solicita uma visita da Comissão de Saúde ao CACON do Hospital
Universitário seja inserida na pauta da ordem do dia. Sendo deferido seu
pedido. A Segunda Oradora Vereadora Tereza Nelma passa a tratar quanto
a Reforma da Previdência, onde a deputada Rosinha apresentou duas
emendas à PEC 287. A primeira delas, emenda nº 2/2017, retira do texto da
Reforma o artigo que modifica as regras de recebimento do Benefício de
Prestação Continuada (BPC) e o desvincula do salário mínimo. Explica que o
BPC é uma assistência concedida às Pessoas com Deficiência e aos idosos
que não tenham condições de manter a própria subsistência. Considera que o
tema não deveria nem ser abordado no texto da Reforma da Previdência, uma
vez que o BPC é um benefício ligado à Assistência Social, e constitui política
pública independente da Previdência Social, pois quem recebe o BPC, é
aquele que mais necessita do amparo do Estado para ter o básico, para ter as
condições mínimas de sobrevivência digna. Se essa mudança for aprovada
vamos retirar dessas pessoas a chance de sobreviverem. A parlamentar
considera louvável que está Casa se manifeste sendo contra esse ato
apelando para nossa bancada federal, uma vez que esse reforma irá acelerar
ainda mais o nível de pobreza populacional do nosso país. Menciona que na
quarta-feira, 8 de março, quando mundo inteiro faz homenagens e reflexões a
respeito do Dia Internacional da Mulher, os jogadores do Cruzeiro de Minas
Gerais entraram em campo, pela Copa do Brasil, levando mensagens alusivas
à data estampadas na camisa. A ideia do clube é de propor uma importante
reflexão diante de estatísticas que mostram a violência contra as mulheres. "A
cada 2h uma é morta", "A cada 10 jovens, 8 sofreram assédio", "A cada 11
minutos, um estupro", "Apenas 9 em cada 100 deputados", "Salários 30%
menores" são algumas das mensagens, que estavam estampadas na
numeração dos jogadores, retiradas de estatísticas colhidas pela ONG
Azminas (que luta pelo empoderamento feminino) que ilustram o difícil
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cotidiano das mulheres no Brasil. Parabenizando o clube pela iniciativa. Por
fim convida a todos presentes a compareceram a audiência pública que
ocorrerá amanhã no plenário desta Casa às 9hrs para apresentação do novo
ciclo da Plataforma dos Centros Urbanos (PCU), iniciativa do Fundo das
Nações Unidas para a Infância (Unicef) com as representantes Jane Santos e
Luiza Leitão (Unicef) e Juliana Vergetti (Prefeitura Municipal de Maceió). O
Terceiro Orador Vereador Samyr Malta parabeniza o vereador Silvânio
Barbosa pela proposição da sessão pública de ontem. Discorre sobre o
número de pessoas desempregadas em nosso país sendo o uber uma
oportunidade de trabalho e apela para que os taxistas não sejam contra a
categoria citada. Defende que a melhor forma é manter a boa convivência
entre ambos serviços. Em aparte o vereador Francisco Filho afirma ser
parceiro do desenvolvimento da cidade e um dos vetores para isso é o
transporte de passageiros. Sendo a favor do livre comércio e da iniciativa
privada, mas desde que seja com regulamentação e a fiscalização do Estado
para que todos possam ter os mesmos direitos. Em aparte o vereador
Francisco Sales comenta que o uber não é uma categoria e sim uma empresa,
onde a mesma não mandou uma representante legal na sessão de ontem.
Pontua que defende o aplicativo, não necessariamente esse que há hoje que
não demostra nenhuma responsabilidade com o nossa cidade bem como
nosso país. Retornando o orador solicitou ao executivo que envie o projeto o
quanto antes a este Casa. Finalizando o orador considera um absurdo essa
Reforma Previdenciária tecendo comentários quanto o seu entendimento do
assunto. O quarto orador vereador Siderlane Mendonça comenta que,
esteve reunido com os conselheiros tutelares da nossa capital em um café-damanhã realizado na última sexta-feira (10), com o propósito de dialogar, ouvir
as demandas da classe e construir uma agenda de trabalho para os próximos
dois anos. Além da presença da grande parte dos 50 conselheiros tutelares
das dez regiões administrativas que atendem à cidade, também estiveram
presentes na reunião que foi realizada no Salão de Festas do Ginásio do
Colégio Fantástico, no bairro do Benedito Bentes, o vereador Luciano Marinho
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(PTN) (membro da Comissão Permanente de Defesa dos Direitos da Criança
e do Adolescente) e o secretário de governo da Prefeitura, Tácio Melo. Pontua
sobre a discussão da remuneração dos conselheiros que também foi pauta da
reunião. Em aparte o vereador Francisco Filho enaltece que na gestão do
nosso atual prefeito Rui Palmeira os conselheiros tutelares foram
reconhecidos bem como melhor remunerados. Em aparte vereador Luciano
Marinho afirma sua satisfação em ter sido conselheiro tutelar na época na
região do bairro do Clima Bom. Concorda com o vereador Francisco Filho no
quesito das melhorias que os conselheiros obteve na gestão do atual prefeito.
Lembra que na época que foi conselheiro não havia condições de trabalho por
diversos motivos. Sendo visível essas melhorias nos últimos anos.
Retornando o orador pontua que há uma solicitação para o dia 15 de maio
referente a uma sessão pública que irá tratar da Campanha de Combate ao
Abuso e a Exploração Sexual e outra para o dia 12 de junho, referente ao
Combate à Exploração Infantil onde espera contar com a presença dos
conselheiros tutelares. Por fim menciona sua satisfação em estar pronto seu
gabinete que fica localizado no conjunto Benedito Bentes I, onde agora o
parlamentar poderá atender a comunidade de maneira mais digna e com maior
comodidade, mencionando estar muito feliz em poder realizar esse grande
sonho e mais ainda, por ser no seu bairro. Pela Ordem o vereador Silvânio
Barbosa solicita permissão pra se ausentar da sessão uma vez que terá
compromissos no palácio do governo às 16 horas. Sendo concedida
permissão. No Prolongamento do Expediente forma lidos: Projeto de Lei Nº
35/2017 de autoria da vereadora Tereza Nelma – Institui o mês Janeiro
Branco, dedicado à conscientização sobre saúde mental em Maceió e dá
outras providências, protocolo nº 915/17; Projeto de Lei Nº 36/17 de autoria do
vereador Eduardo Canuto – Considera de utilidade pública o movimento de
Humanização das Grotas de Maceió, protocolo nº 920/17; Ofícios de autoria
da Caixa Econômica Federal – Contrato de repasse celebrado entre a
Secretaria Municipal de Promoção do Turismo e a CEF, protocolos nº(s)
812/17 (Credito de Recursos Financeiros), 811/17, 813/17 e 814/17; Oficio do
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Ministério da Educação – Liberação de Recursos Financeiros, protocolo nº(s)
722/17, 774/17, 777/17, 764/17, 766/17 e 767/17. Feita chamada para Ordem
do Dia foram constatadas as mesmas presenças da chamada inicial onde
foram lidos e aprovados os requerimentos e projetos de leis de
números.: Projeto de Lei Nº 165/2015 de autoria da vereadora Silvânia
Barbosa, em 2ª Discussão, protocolo nº 3968/15; Requerimentos de autoria
do vereador Siderlane Mendonça, todos em Discussão Única e discutido pelo
autor, protocolo nº(s) 818/17 e 826/17; Requerimentos de autoria da vereadora
Tereza Nelma, todos em Discussão Única, protocolo nº(s) 823/17, 855/17,
523/17, 904/17, 916/17 e 917/17; Requerimento de autoria do vereador
Luciano Marinho, em Discussão Única, protocolo nº 825/17; Requerimentos
de autoria da vereadora Fátima Santiago, todos em Discussão Única,
protocolo nº(s) 827/17 e 828/17; Requerimentos de autoria da vereadora
Silvânia Barbosa, todos em Discussão Única, Discutidos pelo vereador Lobão,
protocolo nº(s) 833/17 a 837/17; Requerimentos de autoria do vereador
Silvânio Barbosa, todos em Discussão Única, protocolo nº(s) 841/17, 868/17,
872/17, 883/17, 890/17 e 898/17; Requerimentos de autoria do vereador
Ronaldo Luz, todos em Discussão Única, protocolo nº(s) 863/17 (discutido pelo
autor e subscrito pelo vereador Dudu Ronalsa), 864/17 e 865/17;
Requerimento de autoria da vereadora Maria Aparecida, em Discussão Única,
protocolo nº 853/17; Requerimento de autoria do vereador Samyr Malta, em
Discussão Única, discutido pelo autor e pelo vereador Lobão, protocolo nº
871/17; Requerimento de autoria do vereador Siderlane Mendonça, em
Discussão Única, discutido pelo autor e pela vereadora Tereza Nelma,
protocolo nº 882/17; Requerimentos de autoria da vereadora Simone Andrade,
todo em Discussão Única, protocolo nº (s) 908/17 a 910/17. No Expediente
Final usou da palavra o vereador Ronaldo Luz mencionou ter estado atento
aos pronunciamentos dos oradores durante o Grande Expediente onde
lamenta que na semana alusiva ao Dia Internacional da Mulher a imprensa
divulga que o ex goleiro do flamengo Bruno conseguiu habeas corpus por
uma liminar deferida pelo STF (Supremo Tribunal Federal) sendo ele acusado
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por participação no sequestro e assassinato de Eliza Samudio mãe do seu
filho e que não bastasse isso após sua soltura o goleiro Bruno assinou contrato
com o Montes Claros Futebol Clube, clube que disputa a segunda divisão do
Campeonato Mineiro. Em seguida o parlamentar discorreu sobre o pagamento
do mês de janeiro do corrente ano referente aos salários dos médicos onde a
defasada tabela do SUS apontam para a ruína de um sistema que já está
deficitário há muito tempo. Destaca que procedimentos hospitalares incluídos
na tabela SUS estão com valores ultrapassados. Facultada a palavra ao
vereador Samyr Malta corroborou com o pronunciamento do vereador
Ronaldo Luz tecendo mais subsídios quanto o tema em questão. Nada mais
havendo a tratar foi encerrada a presente sessão ordinária e convocada outra
sessão ordinária para o dia de amanhã em horário regimental. Do que para
constar, lavrei e digitei a presente ata que dato e assino. Maceió, 10 de março
2017. __________________________________________Fabíola Marinho
Barbosa – Redatora de Atas e Debates.

