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Ata da 31ª Sessão Ordinária da 21ª Legislatura da Câmara Municipal de Maceió

Aos (03) três dias do mês de maio 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, Francisco Fillho, Francisco Sales, Galba Netto,
Eduardo Canuto, José Márcio Filho,Dudu Ronalsa, Kelmann Vieira, Lobão,
Luciano Marinho, Silvânio Barbosa, Silvio Camelo,Fátima Santiago, Ronaldo
Luz,Simone Andrade, Maria Aparecida, Samyr Malta, Siderlane Mendonça e
Tereza Nelma . Foi lida e aprovada a ata da sessão anterior. No Grande
Expediente como primeiro orador o vereador Francisco Sales traz o seu
repúdio ao deputado federal de Mato Grosso, Nilson Leitão do PSDB, que
traz um projeto para voltar a escravidão, onde o intuito é para que o
trabalhador receba seu salário apenas pela moradia e alimentação e lamenta
esta ação, que fere a dignidade de qualquer pessoa. Em seguida diz que vai
fazer uma moção de repúdio, salientando que o povo está muito mal
representado. Continuando solicita aos membros do PSDB desta Casa que
passe isto para o partido e aprove esta moção, manifestando-se contra. O
segundo orador vereador Silvânio Barbosa saudou os jornalistas, onde
hoje é o Dia da liberdade de imprensa, tecendo comentários elogiosos aos
profissionais, e parabenizando os mesmos que exercem com
responsabilidade a sua missão, saudando a categoria em nome do jornalista
Gilberto que faz parte desta Casa. Em seguida fala do bairro Benedito
Bentes, ressaltando a violência na região, ao tempo que agradece ao
vereador Ronaldo Luz, quanto ao caso de um atendimento a uma criança,
entre outros casos que menciona. Logo após fala da conquista do curso do
Ifal para o Bairro, entre outras coisas boas que tem acontecido também. Em
aparte o vereador Ronaldo Luz fala que o ponta pé inicial foi do orador que
ajudou a criança, e quer dizer que é filho de operário de fábrica, e agradece
até hoje por ter se formado em medicina, e Deus acima de tudo. Retornando
o orador fala mais do assunto em pauta e volta a falar dos problemas
estruturais do Benedito Bentes, onde precisa dar mais uma oxigenada. Diz
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que sexta-feira será entregue a comenda ao Reitor Sérgio da Ifal nesta Casa.
O terceiro orador vereador Siderlane Mendonça diz que é um dos críticos
do Benedito Bentes e que é um dever dos governantes trabalharem e que
este vereador tem a obrigação de fiscalizar os problemas da comunidade, o
governador não está fazendo mais do que a sua obrigação. A seguir diz que
quem merece moção de aplausos é o povo que com pouco consegue
sustentar a família. Falou da Grota Bom Jesus, onde toda água da parte alta
está caindo sobre ela, e não existe nenhuma segurança para as crianças que
moram na região. Parabenizou o trabalho do governo no tocante as
escadarias nas grotas. Por fim reportou-se a uma manchete, onde diz que a
CASAL descarta a possibilidade de racionamento de água. No
Prolongamento do Expediente foram lidos: Mensagem nº 14/17- protocolo
nº 1714/17- PMM- Prefeitura Municipal de Maceió. Ofício nº 283/17/protocolos nº1713/17- PMM- Prefeitura Municipal de Maceió. Feita a
chamada para a Ordem do Dia foram lidos e aprovados os requerimentos e
projetos de números e autorias: Projeto de emenda à lei Orgânica 02/17protocolo nº 1513/17- Mesa Diretora- 8º dia. Projeto de decreto 03/17 e
Projeto de lei nº 154/16- protocolos nºs: 921/17 e 4300/16- vereador Antonio
Holanda- 2ª discussão. Projeto de lei nº144/16 e 36/17- protocolos de nºs:
4154/16 e 920/17-2ª discussão. Projeto de decreto nº 02/17- protocolo nº
824/17; 2ª discussão- vereadora Tereza Nelma. Requerimentos nºs: 1664 a
1666/17- vereador Lobão- Discussão Única. Requerimentos nºs: 1686
a1688/17- vereadora Tereza Nelma- Discussão Única. Requerimentos nºs:
1690 a 1692/17- Vereador Luciano Marinho- Discussão Única. Requerimento
nº1633/17- Vereador Francisco Sales- Moção de Repúdio- Discussão Única.
Requerimentos de nºs: 1638 e 1639/17- vereadores: Francisco Filho e
Francisco Sales- Discussão Única. Logo após a senhora presidente
parabenizou a todas as taquígrafas da Casa, haja vista hoje o dia ser
dedicado a categoria. Passando para o Expediente Final, o vereador
Lobão agradece e parabeniza ao vereador Francisco Sales, pela presença
do mesmo na reunião junto aos feirantes, como também agradece ao
prefeito Rui Palmeira, onde esteve ontem na prefeitura, no qual teve a
confirmação da reforma do sanitário público da Praça do Montepio,
estendendo
também
os
agradecimentos
ao
Secretário
pelo local dos feirantes. O vereador Silvânio Barbosa comunica que
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acabou de receber um telefonema da assessoria do governador, onde vamos
garantir o plantio de feijão para 700 famílias, parabenizando o Governo do
Estado, e o Secretário Dr. Álvaro Vasconcelos por mais esta iniciativa. Por
fim o vereador Siderlane Mendonça reporta-se as moções de aplausos feitas
aqui e faz o mesmo ao prefeito, no tocante ao VLT, tecendo mais algumas
considerações. 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, 03 de maio
de 2017. Carmem Sandra Barros de Lima- Redatora de Atas e Debates.

