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Ata da 38ª Sessão Ordinária da 21ª Legislatura do Biênio 2016/2017 da Câmara
Municipal de Maceió

Aos (18) dezoito 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 Sales,Maria Aparecida,
Galba Novais Netto, Dudu Ronalsa, Luciano Marinho, Ronaldo Luz, José
Marcio, Fátima Santiago, Samyr Malta, Siderlane Mendonça, Silvania
Barbosa,Eduardo Canuto, Silvânio Barbosa, Silvio Camelo e Simone
Andrade. Foi justificada a ausência dos demais vereadores. Lida e aprovada
à ata da sessão anterior. No Grande Expediente, como Primeiro Orador,
vereador Francisco Sales diz que não pode deixar de se posicionar no
tocante ao que esta acontecendo no cenário politico em Brasília, sendo um
sentimento de todos os Brasileiros de uma batalha perdida. Diz que seria
mais conveniente a renúncia do Presidente da República, onde o País se
encontra desmoralizado nesse momento, enfrentando uma crise econômica
sem tamanho. Ateve-se a empresa JBS retratando a delação feita pelos
donos da mesma tendo relação direta com nomes de peso da política. Para
concluir diz ser lamentável como esta sendo visto os políticos hoje no Brasil,
onde com toda a repercussão que estamos assistindo está difícil exercer o
papel de Parlamentar como um todo. Segundo orador vereador Silvânio
Barbosa também discorre sobre o que esta acontecendo no nosso País
citando os escândalos que envolvem vários partidos. Ateve-se aos partidos,
dentre outros envolvidos criminosamente segundo as delações. Registra que
em meio ao tsunami referente às delações o Governo do estado não vem
mudando em nada a realização dos trabalhos, pontuando suas ações. Em

ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ

SETOR DE ATAS E DEBATES

aparte vereador Francisco Sales parabeniza o orador pela coragem de se
posicionar, referente ao que esta acontecendo no nosso País, mesmo
fazendo parte de um dos partidos envolvidos no escândalo. Retornado
orador fala que vai sempre se posicionar independente de bandeira
partidária e vai continuar com a politica de parceria com o Governador Renan
Filho, citando as questões que trata as delegacias estruturadas dentre
outras, bem como fala de seu desejo para que se tenha um Polo Industrial no
Benedito Bentes. Terceiro orador vereador Samyr Malta diz acreditar que o
Presidente da República tão logo vai renunciar, onde não tem duvidas que as
provas brevemente vão vir a tona, sendo estarrecedor e vergonhoso o que
esta acontecendo no nosso País no tocante as denúncias de corrupção que
envolvem inúmeros políticos de vários partidos. Em aparte vereadora
Silvania Barbosa diz que toda essa situação que estamos enfrentando no
nosso País, vem prejudicando totalmente a economia e colocando em
cheque a índole dos políticos como um todo. Fala que um homem de caráter,
não muda suas ações estando respondendo a qualquer cargo. Faz um breve
relato sobre a crise hora citada. Fala que não podemos generalizar toda a
Classe politica, sendo vergonhosas as ações de alguns como estamos vendo
em Brasília. Por fim registra que a população esta aplaudindo de pé, ver os
grandões que se achavam inatingível presos. Passando para o
Prolongamento do Expediente, foram lidos; Projeto de Decreto Legislativo
nº 07/2017 do vereador Galba Novais Netto- Fica revogado o inteiro do
Decreto Municipal nº 8.371 de 01/2017 editado pelo Prefeito Municipal de
Maceió, protocolo nº 1962/2016. Projeto de Lei nº 84/2017 do vereador
Eduardo Canuto – Da denominação de Vera Voronkoff á quadra C Lote 1 do
Condomínio Aldebaram Ômega, localizado no Jardim Petrópolis, protocolo nº
1939/17. Ofício nº 0537/17 CEF (Caixa Econômica Federal) Credito de
Recursos Financeiros Orçamento Geral da União, protocolo º 1945/17.
Ofícios nº 386/2017 e 385/2017- SENGE (Secretaria Municipal de Gestão)Encaminhamento de cópias do Processo administrativo de números
2000.002946/2017, nº100. 013646/2017 e 2000.002991/2017 protocolos de
números; 1942/17, 1940/17 e 1941/17. Mensagens do Poder Executivos
números; 18/2017 e 19/2017 do Poder Executivo Municipal – Razões do
Veto aos Projetos de Lei de números; 6. 958 e 6.959, protocolos de números;
1965/17 e 1967/17. Feita a chamada para Ordem do Dia, foram constatadas
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as mesmas presenças da chamada inicial. Foram lidos e aprovados, projetos
e requerimentos de números e autorias; Projeto de Lei nº 62/2017 da Mesa
Diretora CMM(Câmara Municipal de Maceió), protocolo nº 1626/2017 em 2º
discussão. Projeto de Lei nº 03/2017 do vereador Silvânio Barbosa, discutido
pelo autor, protocolo nº 464/2017 em 1º discussão. Moção de Aplauso do
vereador Silvânio Barbosa, discutido pelo autor e os vereadores; Siderlane
Mendonça, Fátima Santiago, Luciano Marinho e Dudu Ronalsa, protocolo
nº1951/2107. Pela Ordem vereador Silvio Camelo passa a tratar sobre a
LDO, ressaltando a importância da mesma pontuando diversos itens, a
exemplo do assunto dos servidores. Pela ordem vereador Antônio Holanda
diz que a Comissão já esta fazendo seu trabalho referente à LDO, tomando
as providências devidas no tocante ao que foi retratado pelo vereador Silvio
Camelo, também ressaltando a importância da mesma. O Senhor Presidente
vereador Kelmann Vieira reportou-se as questões da LDO, bem como
ressalta o curso devido que a mesma venha a tomar, destacando também a
importância da mesma para essa Casa Legislativa para o bem comum da
população. Retornando a Ordem do Dia; Requerimentos do vereador Dudu
Ronalsa 27,28,29,31,32 e 33/2017, protocolos de números; 1954,1955, 1956,
1958, 1959 e 1957/2017 discutidos pelo autor em discussão única.
Requerimento 25/2017 do vereador Silvio Camelo, protocolo nº 1963/2017.
Requerimentos 09,08,7,06/2017 do vereador Zé Márcio, protocolos de
números; 1974, 1973, 1972 e 1971/2017 em discussão única. Passando para
o Expediente Final, vereador Siderlane Mendonça declara seu apoio aos
Policiais Militares, bem como deixa registrado em Ata, que esse vereador vai
sempre apoiar a categoria que tem buscado com dignidade os seus direitos,
ao tempo que discorre sobre os anseios da categoria. Nada mais havendo a
tratar, foi encerrada a presente sessão convocando outra para próxima terçafeira em horário regimental. Do que, para constar, lavrei e digitei a presente
ata que dato e assino. Maceió, 18 de maio de 2017- Kely Cristina Lopes dos
Santos -------------------------------------------------Redatora de Atas e Debates.

