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Ata da 11ª Sessão Ordinária da 21ª Legislatura da Câmara Municipal de Maceió

Aos (15) quinze 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,
Francisco Sales, Francisco Filho,Antonio Holanda, Eduardo Canuto, Fátima
Santiago, Siderlane Mendonça, Silvânio Barbosa, Davi Davino, Silvania
Barbosa, Silvio Camelo,Maria Aparecida,Galba Netto, Simone Andrade,Dudu
Ronalsa, Luciano Marinho, Ronaldo Luz, Samyr Malta, José Márcio Filho e
Tereza Nelma. Foi lida e aprovada a ata da sessão anterior. No Grande
Expediente como primeiro orador o vereador Francisco Sales diz que
hoje foi o dia dos brasileiros dizer não a reforma previdenciária, onde querem
fazer esse crime ao povo, como aumentar a contribuição, ressaltando que é
necessário estimular a indústria, turismo, comércio e que novas carteiras
sejam assinadas. A seguir enfatiza que o Brasil tem mais de 10 milhões de
trabalhadores informais, indagando o porquê de não passar esses
trabalhadores a serem formais, citando também a discussão da Uber, no
qual precisamos de eficiência. Em seguida fala de se buscar um plano para
os trabalhadores que não estão contribuindo com a previdência, com isso
querem fazer acabar o sonho da aposentadoria, deixando o povo na miséria.
Em aparte o vereador Samyr Malta acha que essa matéria não passa e volta
a dizer, onde nós já pagamos vários impostos, esclarecendo algumas
situações de aposentadorias. Retornando o orador acha necessário estimular
a mão de obra e mais contribuintes. Por fim dar um basta as fraudes, as
irregularidades e a corrupção que está dentro da previdência, para que haja
mais eficiência, deixando a sua indignação com os Deputados Federais do
PMDB, em dizer que vai acabar com os programas sociais se não passar a
reforma. O segundo orador vereador Silvânio Barbosa diz que não
comunga com o pensamento de quanto pior melhor, onde deixa claro que as
mazelas já vêm dos governos passados, e o que tem que fazer é banir
grande parcela dos políticos corruptos e sim, qualificação para a juventude,
professores, entre outros. A seguir informa que ontem foi surpreendido com

ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ

SETOR DE ATAS E DEBATES

sua casa invadida e seus pertences roubados e diz que vai continuar de
cabeça erguida, agradecendo ao Procurador de Estado Dr. Elder, Delegacia
Central, Dr.Gilson, vereadora Silvania e demais colegas que lhe deram
apoio. Em aparte o vereador Silvio Camelo diz que fica preocupado, onde
narrou um fato acontecido na mesma região com sua família, logo após a
eleição. Retornando o orador diz que não vai baixar a cabeça, no qual já
tomou as providencias cabíveis. Em Aparte os vereadores: Silvania Barbosa,
Lobão, Luciano Marinho, Francisco Sales, Samyr Malta, José Márcio Filho e
Fátima Santiago lamentaram o fato deixando solidariedade e apoio ao
vereador. Retornando o orador agradeceu a todos pelo apoio recebido. Em
seguida comunica que acabou de receber um recado, onde acharam seu
cofre com alguns dos seus pertences, no qual pede licença para se dirigir
neste momento até o local, sendo deferido. Por fim deixa seus
agradecimentos a Polícia pelas informações. Em aparte o vereador Samyr
Malta diz que a segurança já perdeu o controle em alagoas. Concluindo o
orador diz que não pensa assim, mas fala de melhores salários para os
policiais e investimentos, deixando a proposta de convocar a reserva e fazer
concurso público, como também ouvir os segmentos e mais parcerias. Em
seguida o senhor presidente desta Casa vereador Kelmann Vieira se
solidarizou-se com o vereador Silvânio Barbosa, onde esclarece que não foi
o primeiro episódio que aconteceu com o vereador, e diz que é preciso que a
Casa mande um ofício para que não fique impune, mas que reconhece o
esforço do Governador Renan Filho, o que falta são investimentos, o que
ainda vai levar um longo caminho. Por fim vamos esclarecer o mais rápido
possível esta questão. Pela ordem a vereadora Silvania Barbosa fala do
nosso colega Marcelo Gouveia, onde se encontra viajando para cuidar do pai
que se encontra muito doente, e diz que o mesmo pediu sua interferência
para agilizar os eventos da igreja, onde essa vereadora vem encontrando
obstáculos dos órgãos competentes, como também tece críticas a diretora do
Iprev quanto ao empecilho que vem fazendo com as aposentadorias do
desta casa parlamentar. Em seguida pede que esta Casa se manifeste
quanto a essas questões. Pela Ordem Francisco Filho diz que existe um
projeto que trata de restruturação do quadro de Funcionários do município,
no qual solicita que entre na pauta de hoje. Pela ordem o vereador Samyr
Malta frisa que tem que ter respeito e que precisa colocar o poder acima de
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tudo. Pela ordem o vereador Lobão questionou o que seria viável e útil para
sanar a violência. Logo após o senhor Presidente explicou alguns casos de
aposentadoria aqui na Casa, com alguns critérios, onde passou pela
procuradoria, e ontem o prefeito nos informou que as 14 aposentadorias até
o final do mês vão ser concluídas. A seguir esclarece também que no Diário
Oficial de hoje, houve um convite ao Secretário Mac Lira, para discutir sobre
a lei de regulamentação de imóveis amanhã aqui nesta Casa. Pela Ordem o
vereador Ronaldo Luz lamentou fato acontecido ao vereador Silvânio
Barbosa, bem como com a vereadora Fátima Santiago, onde teceu
comentários quanto a fala da vereadora Silvania Barbosa, onde diz que
precisamos nos fortalecer e de forma harmônica. A seguir falou da real
situação do país, educação entre outros. O terceiro orador vereador
Siderlane Mendonça fala do tema de segurança pública, e não esquece dos
companheiros policiais militares. Citou o caso do vereador Silvânio Barbosa
e fala de uma série de reportagens que está passando, com relação aos
policiais que estão adoecendo psicologicamente, citando alguns casos,
falando também do disparo de um tiro atingido a este vereador, quando
estava defendendo a sociedade no exercício do trabalho, questionando que
não teve nenhum apoio durante este processo. Continuando diz que está
protocolando uma sessão pública para o dia 10 de abril, para tratar sobre a
segurança pública, convocando todos os órgãos competentes. Em aparte o
vereador Luciano Marinho fala do descaso do Governo do Estado, onde tem
sido com outras categorias também, no qual temos vivenciado com a nossa
classe. Por fim deixa o seu repúdio a esse desrespeito. Retornando o orador
solicita o seu requerimento entrar na ordem do dia de hoje, sendo deferido.
Pela ordem o vereador Samyr Malta contribui com a fala do orador,
questionando a carga horária dos policias, onde foi explicado pelo orador.
Pela ordem o vereador Luciano Marinho informa que no dia 7 de abril haverá
uma sessão nesta Casa, com o Secretário de Saúde, para discutir sobre a
Segurança nos Postos de Saúde. Pela Ordem o vereador Lobão fala de um
requerimento de sua autoria, que trata de dois redutores de velocidade,
indagando se o mesmo é possível ser colocado como projeto de lei, onde o
senhor presidente teceu mais explicações sobre a tramitação. No
Prolongamento do Expediente foram lidos: Projeto lei nº37/17- protocolo
nº926/17 Vereador Francisco Sales- Dispõe sobre a cobrança de
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estacionamento de veículos de duas rodas de qualquer cilindrada no
município de Maceió. Ofício nº 417/17-Secretaria Nacional de SegurançaConvênios vigentes que em 2016 tiveram repasse efetivado. Ofício 848/17Conselho Tutelar do Benedito Bentes- Relatório de atendimento do período
de 01 a 28 de fevereiro de 2017. Oficio nº 866 e 887- Caixa Econômica
Federal- Extinção contratual e contrato de repasse entre Fundo Municipal de
Saúde e CEF. Ofício Ministério de Educação nº 932/17- Liberação de
recursos. Projeto de Decreto 03/17- protocolo 921/17- Vereador Antonio
Holanda- Concede Título de Cidadão honorário de Maceió, “In Memoriam” ao
Dr. Carlos Daniel Veras Silver. 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; Indicação nº 15/17protocolo nº 922/17- Vereador Luciano Marinho- Discussão Única.
Requerimentos do Vereador Francisco Sales de nºs:924, 925,927 e
928/17(discutido pelo autor) - Discussão Única. Requerimento nº 930 e
943/17- Vereador Siderlane Mendonça- (discutido pelo autor). Mensagem nº
22/16- protocolo nº4422/16- PMM- Prefeitura Municipal de Maceió- 1ª
discussão. Requerimentos da vereadora Silvania Barbosa de nºs: 013/17(discutido pelos vereadores: José Márcio Filho, autora, Samyr Malta,
Siderlane Mendonça, Kelmann Vieira, Luciano Marinho, Eduardo Canuto,
Lobão e Francisco Sales) e 014/17 - (discutido pelo vereador José Márcio
Filho) - Discussão Única. 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 seguinte em horário regimental. Do que
para constar lavrei e digitei a presente ata que dato e assino. Carmem
Sandra Barros de Lima- Redatora de Atas e Debates.

