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Ata da 36ª Sessão Ordinária da 21ª Legislatura da Câmara Municipal de Maceió

Aos (16) dezesseis dias do mês de maio 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 da Fonseca, número
376 (trezentos e setenta e seis) nesta capital, com as presenças dos
vereadores: Antonio Holanda, Francisco Sales, Davi Davino, Galba Netto,
Dudu Ronalsa, Eduardo Canuto, José Márcio Filho, Luciano Marinho, Maria
Aparecida, Ronaldo Luz, Fátima Santiago,Simone Andrade, Samyr Malta,
Siderlane Mendonça, Silvânio Barbosa, Silvania Barbosa, Lobão, Silvio
Camelo e Tereza Nelma.Justificado a ausência dos demais vereadores. Foi
lida e aprovada a ata da sessão anterior. No grande Expediente como
primeiro orador o vereador Silvânio Barbosa parabeniza o Ministério
Público de Contas que recomendou a nulidade da Zona Azul, no qual
enfatiza o amplo direito de discussão e ouvir a sociedade, salientando aquela
área pública. Diz que manterá a audiência e suspenderá caso o prefeito
acate essa recomendação. A seguir tece comentários passando a falar que
desiste de ser candidato a deputado estadual, federal ou a qualquer coisa, se
encontrar um político que calce a área do Conjunto bela Vista. Reportou-se
ao sucesso que foi a campanha do feijão, citando mais ocupação para os
idosos e deixa um recado as merendeiras de Maceió, que tenham calma e
não façam protestos, esperem até sexta-feira, deixando seu apoio as
mesmas. Em aparte a vereadora Tereza Nelma diz que viu no Diário que a
Secretária Ana Dayse vai viajar a Brasília e acha que vai ter que marcar
outra data, deixando seu apoio para a questão do auxiliar de sala.
Retornando o orador diz que representa uma Comissão nesta Casa e a
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mesma tem que ser respeitada, no qual exige que a Secretária atenda os
servidores, esperando até sexta-feira uma resposta. Solicitou de sua
assessoria que tire fotos do Graciliano Ramos e envie ao prefeito para
possíveis melhorias naquele Bairro. Informa que o vereador José Márcio
Filho recebeu comunicado de uma reunião da SMTT, junto ao Conselho
Municipal dos Transportes, no dia 25 e que coincide com a sessão da Zona
Azul. Em aparte o vereador José Marcio fala da reunião sobre a Zona azul e
transportes complementares no dia 25, achando estranho essa coincidência
e solicita ao presidente providências. Retornando o orador esclarece com
relação a divulgação da audiência Pública que fez no tocante a zona azul.
Em aparte o vereador Galba Netto diz que deu entrada em toda proposta
para acabar com a zona azul, e lamentou que a prefeitura tenta mais uma
vez tirar o poder que esta Casa tem, mostrando sua preocupação com a
redução do comércio naquela localidade. Por fim diz que convidou a todos
para essa sessão do dia 25 e parabeniza o orador, deixando o seu apoio.
Retornando o orador faz apelo a esta presidência junto ao executivo, para
que faça ofício suspendendo essa reunião do Conselho e marque outra data.
Neste momento a vereadora Silvania Barbosa assume a presidência desta
Casa. Em aparte o vereador Kelmann Vieira dá explicações quanto a
questão em pauta, onde diz que o prefeito Rui Palmeira foi bastante claro em
sua fala quanto a Zona Azul, e deixa seu apoio em enviar o ofício. Logo
após, apartearam o orador os vereadores: Fátima Santiago, Ronaldo Luz,
José Márcio Filho, Samyr Malta, Dudu Ronalsa, Silvio Camelo, Eduardo
Canuto, Francisco Sales e Kelmann Vieira, onde fizeram suas considerações
quanto ao assunto debatido. Em seguida a senhora presidente explica a
relevância do tema, com relação ao tempo no Grande Expediente. Em aparte
o vereador José Márcio Filho, diz que recebeu a confirmação de presença do
Secretário Antônio Moura na sessão do dia 25. Em aparte o vereador
Francisco Sales acredita que a comunicação do executivo com a bancada
precisa melhorar muito. Em aparte o vereador Luciano Marinho deu mais
subsídios sobre a questão, defendendo a necessidade do reordenamento do
trânsito em Maceió e tratou sobre o agendamento da audiência pública sobre
a situação da saúde antes do recesso. Em aparte o vereador José Marcio
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Filho trouxe informe de que não haverá mais a reunião do Conselho, e
sugere a presidência marcar com o Secretário uma discussão sobre os
transportes complementares. Encerrando o Grande Expediente a senhora
presidente diz que tem respeito a todos os vereadores, e exige respeito
enquanto preside esta sessão. Passando para o Prolongamento do
Expediente Foram lidos: Mensagem nº17/17- protocolo nº 1893/17- PMMLei de Diretrizes Orçamentária 2018 - Projeta de lei nº 78/17; Projeto de lei
nº77/17- protocolo nº1858/17- Vereadora Maria Aparecida- Dispõe sobre a
denominação de Pedro Henrique da Silva a Escola Localizada na Rua Nadja
Abs França nº 32, Clima Bom, que passa a integrar o Sistema Municipal de
Ensino; Projeto de lei nº76/17- protocolo nº1860/17- Vereadora Maria
Aparecida- Dispõe sobre a denominação de José Pedro da Silva a Escola
Localizada no Residencial Gama Lins, Quadra B, Cidade Universitária, que
passa a integrar o Sistema Municipal de Ensino; Ofícios nºs 398 e 399/17protocolos nºs 1880 e 1879/17- SEMGE- Secretaria Municipal de GestãoEncaminhamento da cópia do processo administrativo nºs 2000.005171 e
2000005296/17. Feita a chamada para a Ordem do Dia foram lidos e
aprovados os requerimentos e projetos de números e autorias: Projeto de
Decreto Legislativo nº12/16- protocolo 1382/16- Vereador Dudu Ronalsa- 2ª
discussão; Projeto de lei nº33/17- protocolo nº80/17- Vereador Silvio
Camelo- 2ª discussão; Projeto de lei nº 41/17- protocolo nº 997/17- Vereador
Francisco Sales- 2ª discussão; (Moções de aplausos) nºs: 1876 e 1877/17Vereador Silvânio Barbosa- Discussão Única. Requerimento do vereador
Dudu Ronalsa nº 1868/17- Discussão Única. Requerimento do Vereador
Luciano Marinho nº 1928/17- Discussão Única. Passando para o Expediente
Final o vereador Lobão solicita um minuto de silêncio em memória do
Sargento da Reserva do Corpo de Bombeiros, Marcos Antônio Ferreira,
sendo deferido. A seguir passa a agradecer aos Secretários Ib Breda,
Antônio Moura, bem como a equipe do executivo pelas ações feitas no
trecho da avenida Gustavo Paiva. 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
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assino. Maceió, 16 de maio de 2017. Carmem Sandra Barros de LimaRedatora de Atas e debates.

