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Ata da 32ª Sessão Ordinária da 21ª Legislatura do Biênio 2017/2018 da Câmara
Municipal de Maceió

Aos (04) quatro dias do mês de maio do ano de 2017 às (15h00) quinze
horas, sob a presidência do vereador Kelmann Vieira, reuniu-se a Câmara
Municipal de Maceió situada a Praça Marechal Deodoro da Fonseca, número
376 (trezentos e setenta e seis) nesta capital com as presenças dos
vereadores: Lobão, Antônio Holanda, Francisco Holanda Filho, Francisco
Sales, Dudu Ronalsa, Eduardo Canuto,Davi Davino, Zé Marcio Filho, Luciano
Marinho, Maria Aparecida, Ronaldo Luz,Galba Netto, Fátima Santiago,
Samyr Malta, Siderlane Mendonça, Silvania Barbosa, Silvânio Barbosa, Silvio
Camelo e Simone Andrade. Foi justificada a ausência dos demais
vereadores. Lida e aprovada à ata da sessão anterior. Nesse momento a
vereadora Silvania Barbosa assume os trabalhos da Mesa No Grande
Expediente, como Primeiro Orador vereador Eduardo Canuto faz menção
de forma positiva à função do Lider Comunitário, fazendo um breve relato
sobre a representatividade da Classe na realização de suas ações como um
todo junto à população que fazem parte de suas comunidades, ao tempo que
ressalta a conexão que os lideres exercem junto a esse Parlamento na busca
de melhorias para população. Cita que temos nessa Casa alguns
Parlamentares que foram lideres comunitários a exemplo do Silvânio
Barbosa, Siderlane Mendonça, Lobão, Luciano Marinho entre outros, onde
parabeniza a Classe que será homenageada no dia de amanhã, sendo o dia
que se comemora o Dia do Líder Comunitário. Em seguida cita o trabalho do
Líder comunitário Robinho que esse vereador tem admiração, mencionando
outros lideres parabenizando a todos que fazem parte da Classe, deixando
um forte abraço aos mesmos, lembrando que vai ser realizada uma
Audiência Pública nessa Casa, para discutir os avanços da classe hora
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citada. Em aparte vereador Luciano Marinho parabeniza a forma que o
orador veio em tribuna para parabenizar a classe do Líder Comunitário,
passando a discorrer seu trabalho nesse papel, agradecendo a todos que
sempre confiaram nesse vereador na condição de Líder discorrendo algumas
de suas ações, onde também deixa a todos os Lideres Comunitários sua
homenagem. Segundo orador vereador Silvânio Barbosa faz um breve
relato do papel desse vereador enquanto exercia o papel de Lider, onde
todos que exercem essa função buscam melhorias para população junto aos
órgãos competentes, tendo conexão com essa Casa legislativa, para que
sejam ouvidas as propostas e reinvindicações da população. Ateve-se ao
seu trabalho e de outros parlamentares desta Casa que oferecem prestação
de serviços a população, ressaltando que esse vereador não queria esta
fazendo assistencialismo, sendo esse o papel do Poder Público. Em aparte
vereador Lobão pontua os trabalhos realizados pelos lideres comunitários e
como já foi dito pelos pares os mesmos são a ligação da população junto ao
Poder Público em busca da garantia de seus direitos. Retornando orador
convida a todos para se fazer presente na homenagem de titulo de cidadão
honorário ao Reitor Sérgio da IFAL, ao tempo que registra a 2º reunião da
CEI que vai ser realizada nessa Casa. Terceiro orador vereador Siderlane
Mendonça Parabeniza a passagem do Líder Comunitário, atestando todas às
referencias positivas feitas pelos pares aos mesmos. Faz um adendo à
importância do papel do Líder Comunitário que realizam seu trabalho sem
ser remunerado, bem como registra que todos dessa Classe acreditem no
potencial que cada um tem e que os mesmos não se curvem ar ordens de
alguns e espera que todos os Lideres não desistam de seus sonhos,
podendo qualquer um chegar a esse Parlamento como vereador dentre
outras casas legislativas a exemplo da trajetória desse vereador, onde o
inicio dos seus trabalhos em pro da população começou na sua comunidade
como Líder Comunitário, em seguida ressalta todos os que estiveram ao seu
lado e até hoje continuam na sua equipe junto aos trabalhos que hoje realiza
enquanto vereador. Em aparte vereador Francisco Sales parabeniza a todos
desta Casa que se pronunciaram no dia de hoje para parabenizar os
guerreiros Lideres Comunitários que buscam soluções junto aos problemas
sociais, em tempo que parabeniza aos mesmos que merecem Moção de
aplausos por suas ações em pro do bem comum. Logo apos passa a citar
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ações sociais citando o Estrela de Alagoas dentre outras. Para concluir faz
cobrança ao Governo do Estado no tocante a distribuição de leite que cada
vez mais vem diminuindo sendo lamentável. Em aparte vereador Samyr
Malta também parabeniza os Lideres Comunitários em nome do seu primo
que também é Líder, dentre outros que exercem esse papel fundamental nas
suas comunidades. Em aparte vereador Ronaldo Luz também parabeniza os
Lideres que de fato tem papel importante em suas comunidades, porém faz
um alerta que não podemos confundir um Líder Comunitário com cabo
eleitoral. Retornado orador concorda com o vereador Ronaldo Luz no
tocante a questão de que os lideres não tem o papel de cabo eleitoral, porém
como já foi dito por esse vereador os lideres tem que acreditar no seu
potencial. Passando para o Prolongamento do expediente, não havendo
pauta para ser deliberada. Feita a chamada para Ordem do Dia, foram
constatadas a presença de 10 vereadores. Nesse momento a senhora
Presidente suspende a Sessão ás 16:20 retornado ás 16:25, com uma nova
chamada, constatando a presença de 12 vereadores, assim tendo número
legal para deliberar a pauta para Ordem do Dia, foram lidos e aprovados,
projetos e requerimentos de números e autorias; Projeto de Emenda a Lei
orgânica 02/2017 da Mesa Diretora da CMM(Câmara Municipal de Maceió),
protocolo nº 1513/17 no 9º dia. Requerimentos do vereador Francisco Sales;
28/2017 e 29/2017 com protocolos; 1728/17 e 1727/17 em discussão única.
Moção de Aplauso do vereador Silvânio Barbosa, protocolo nº 1630/17 em
discussão única. Indicação nº 27/2017 da vereadora Maria aparecida
protocolo nº 1734/2017 em discussão única. Indicação nº 11/2017 do
vereador Eduardo Canuto, protocolo nº 1737/2017 em 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. Maceió, 04 de maio de 2017 - Kely
Cristina Lopes dos Santos -------------------------------------------------Redatora de
Atas e Debates.
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