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Ata da 27ª Sessão Ordinária da 21ª Legislatura da Câmara Municipal de Maceió

Aos (25) vinte e cinco dias do mês de abril do ano de 2017 às (15h) quinze
horas, sob a presidência em exercício da vereadora Silvania Barbosa,
reuniu-se a Câmara Municipal de Maceió situada a Praça Marechal Deodoro,
número 376(trezentos e setenta e seis) com a presença dos vereadores:
Antonio Holanda, Davi Davino, Dudu Ronalsa, Eduardo Canuto, José Márcio
Filho, Kelmann Vieira, Francisco Filho, Francisco Sales, Samyr Malta,
Silvânio Barbosa, Lobão, Luciano Marinho, Galba Netto, Maria Aparecida,
Ronaldo Luz, Fátima Santiago e Simone Andrade. Justificado as ausências
dos demais vereadores. Foi lida e aprovada a ata da sessão anterior. No
Grande Expediente como primeiro orador o vereador Silvânio Barbosa
lamenta a burocracia com que os shoppings de Maceió criaram com a nossa
lei de nº 6.621, que isenta a taxa de estacionamento. Parabeniza ao
Superintendente Rodas do shopping Maceió, e deixa votos de repúdio ao
Superintendente do shopping Pátio, pelo modo que vem procedendo.
Continuando parabeniza a magistratura, onde colaborou com esse trabalho.
Em aparte o vereador Samyr Malta corroborou com o assunto em pauta e diz
que é preciso respeitar a decisão desta Casa. Retornando o orador
parabeniza os oradores Silvania Barbosa, Kelmann Vieira e José Márcio
Filho que insistentemente colaboraram para que o projeto fosse colocado em
ação. Em aparte o vereador José Márcio Filho parabeniza o orador pela lei
em vigor, e espera que a justiça alagoana mantenha a lei, citando que em
Salvador os Shoppings já não cobram mais estacionamento e comenta que a
área do Harmony já está em questão, se é área pública ou privada, e talvez
não se possa cobrar estacionamento, enfatizando que uma vez uma lei
aprovada nesta Casa, tem que ser respeitada. Por fim deixa seu apoio a
questão. Em aparte a vereadora Silvania Barbosa diz que encontrou uma
defensora pública no sábado, que estava indignada com situação
desrespeitosa do shopping, e cita também a falta de respeito a nossa lei que
continua com propagandas nas traseiras de ônibus, onde aguarda decisão
do Ministério Público. Em seguida elogia o shopping Maceió que não criou
obstáculo em seguir a lei. Por fim diz que o PROCON fez o que tinha que ser
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feito. Retornando o orador deu mais subsídios sobre a questão. Em aparte o
vereador Kelmann Vieira fala do assunto deste projeto e da repercussão do
mesmo, ficando feliz com a contribuição desta Câmara, através do vereador
Silvanio Barbosa. Em seguida os vereadores: Ronaldo Luz, Lobão e Fátima
Santiago corroboraram com a questão em pauta. Retornando o orador diz
que vamos nos reunir na porta do Shopping Pátio na sexta-feira para fazer
um alerta quanto ao descumprimento da citada lei. Por fim deixa claro de que
esta Casa não tem nenhuma participação quanto a questão da zona azul, e
que questionou junto ao Ministério Público, para que fosse impedido de ser
implementado em toda cidade, onde está propondo uma discussão nesta
Casa sobre esta questão. No Prolongamento do Expediente nada
constou. Feita a chamada para a Ordem do Dia foram constatadas as
mesmas presenças da chamada inicial. Foram lidos e aprovados os
requerimentos e projetos de números e autorias: Requerimentos do vereador
Francisco Sales de nºs: 1492 a 1496/17- Discussão Única. Requerimento do
vereador Siderlane Mendonça de nº 1498/17- Discussão única.
Requerimentos do vereador Luciano Marinho de nºs: 1499 e 1416/17Discussão Única. Requerimentos do vereador Lobão de nªs: 1507 a 1509/17Discussão Única. (Discutido pelo autor). Requerimento do vereador Kelmann
Vieira de nº 1516/17- Discussão única. Requerimentos da vereadora Simone
Andrade de nºs: 1523 a 1526/17- Discussão Única. Requerimentos do
vereador Dudu Ronalsa de nºs: 1534 a 1538/17- (discutido pelo autor).
Discussão Única. Requerimentos do vereador Silvânio Barbosa de nºs: 1543,
1546 e 1557- Discussão Única. ( discutido pelo autor). Projeto de Resolução
01/17- protocolo nº 577/17- Mesa Diretora - CMM- Câmara Municipal de
Maceió. 1ª Discussão. Projeto de lei nº 39/17- protocolo nº 958/17- Vereador
Francisco Holanda- 2ª discussão. Projeto de emenda à lei orgânica 02/17protocolo nº 1513/17- Mesa Diretora- CMM- Câmara Municipal de MaceióDiscussão. Requerimento do vereador José Márcio Filho de nº 1582/17Discussão 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. Maceió, 25 de abril
de 2017- Carmem Sandra Barros de Lima- Redatora de Atas e Debates.
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