ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ

SETOR DE ATAS E DEBATES

Ata da 41ª Sessão Ordinária da 21ª Legislatura da Câmara Municipal de Maceió

Aos (25) vinte e cinco 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, número 376(trezentos e setenta e seis)
com a presença dos vereadores:Antonio Holanda,Francisco Sales,José Márcio
Filho,Davi Davino,Maria Aparecida, Ronaldo Luz,Silvânio Barbosa,Galba
Netto,Samyr Malta,Dudu Ronalsa,Simone Andrade,Fatima Santiago,Eduardo
Canuto,Silvania Barbosa,Silvio Camelo,Tereza Nelma,Luciano Marinho e
Lobão.Justificada a ausência dos demais.Foi lida e aprovada a ata da sessão
anterior. No Grande Expediente como primeiro orador o vereador Silvânio
Barbosa fala da reunião que terminou agora a pouco, junto com os vereadores:
Silvania Barbosa e Francisco Sales, como também toda equipe da Secretária Ana
Dayse, agradece ao vereador Dudu Ronalsa que intermediou esta reunião em
defesa das merendeiras no tocante as questões salariais. A seguir fala de outra
pauta que será de visitas surpresa as escolas, e salienta que tudo ficou bem claro,
com relação a esses ajustes, onde tem que sentar com a Secretaria Geral do
Governo, para discutir estas questões e apoiar também os trabalhadores da
educação de Maceió. Em aparte o vereador Francisco Sales parabeniza o orador
pela ação da Comissão desta Casa em defesa daqueles trabalhadores, onde
nenhum funcionário pode receber menos do que salário mínimo. Diz que é
importante que os pais participem mais do processo escolar dos filhos, achando
necessário verificar a merenda e fiscalizar cada escola individualmente,
ressaltando que seja profissionalizado esses gestores. Retornando o orador
agradeceu a todos. No Prolongamento do Expediente nada constou. Feita a
chamada para a Ordem do Dia, não houve quórum para delibar a pauta da
mesma, constando a presença de oito vereadores. Passando para o Expediente
Final, Não houve oradores inscritos. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a
presente sessão e convocada outra para a próxima terça-feira em horário
regimental. Do que para constar, lavrei e digitei a presente ata que dato e assino.
Maceió, 25 de maio de 2017. Carmem Sandra Barros de Lima. Redatora de Atas e
Debates.

