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Ata da 42ª Sessão Ordinária da 21ª Legislatura do Biênio 2017/2018 da Câmara
Municipal de Maceió

Aos (30) trinta dias do mês de maio do ano de 2017 às (15h00) quinze horas,
sob a presidência em exercício da vereadora Silvânia Barbosa, 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, Galba Novais Netto, Dudu Ronalsa,Davi Davino,
Eduardo Canuto, Zé Marcio, Kelmann Vieira, Luciano Marinho, Maria
Aparecida, Ronaldo Luz, Fátima Santiago, Samyr Malta, Siderlane
Mendonça, Silvio Camelo, Simone Andrade e Tereza Nelma.Justificado a
ausência dos demais vereadores. Lida e aprovada à ata da sessão anterior.
No Grande Expediente, como Primeiro Orador vereador Francisco Sales
fala dos dias difíceis em nosso Estado com chuvas constantes, ao tempo que
passa a relatar casos de famílias em Maceió que vem enfrentando
desabamentos, alagamentos causados pelas chuvas, retratando o episódio
no Morro do Ary, lamentando todas essas demandas. Ateve-se a
contribuição que esse vereador vem prestando, onde vem ajudando no que é
possível a alguns desabrigados que se encontram em seu gabinete, citando
também os trabalhos dos órgãos competentes para atender essas famílias,
dentre outras. Em aparte vereador Luciano Marinho faz apelo ao prefeito Rui
Palmeira e ao Governador Renan Filho que deem atenção a toda população
que vivem em área de risco para que os mesmos possam enfrentar outras
chuvas e que o poder público faça seu papel não só nesse momento, mais
faça um trabalho de prevenção para o enfrentamento das chuvas. Logo após
registra que esse vereador também vem realizando um trabalho solidário de
socorrer pessoas na região da Cidade Universitária dentre outras localidades
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a exemplo do Vilage Campestre, ressaltando que a mesma sempre clamou
ao Poder Público melhorias para enfrentamento de chuvas e outras
necessidades. Retornando orador acredita que o Conselho Tutelar poderia
realizar um trabalho para sinalizar junto a Prefeitura as áreas de risco no
tocante a prevenção das crianças, ao tempo que parabeniza o trabalho dos
órgãos competentes que estão envolvidos em prestar atendimentos às
famílias vitimadas pelas chuvas, bem como lembra que foi feito antes dessas
chuvas no Bairro de Bebedouro a retirada de lixos das encostas e locais
devidos, onde os danos seriam ainda maiores caso a ação citada não tivesse
sido realizada. Em aparte vereador Siderlane Mendonça passa a citar
lamentavelmente os danos causados pelas chuvas no Benedito Bentes,
citando a Grota Bom Jesus que recebe toda a enxurrada das localidades
adjacentes pontuando as mesmas. Ateve-se aos recursos de milhões que
eram pra ser investidos em melhorias pelo Governo do Estado e nada foi
feito, ao tempo que parabeniza a equipe do Executivo, que estava na Grota
Bom Jesus verificando o que a população da localidade esta necessitando.
Ressalta sua preocupação no tocante as casas que estão em área de risco,
solicitando que os moradores sejam inclusos no aluguel social pela SEMAS,
onde já foi dito as famílias que aguardassem, porém a preocupação desse
orador é que não seja tarde para algumas famílias o auxilio do Poder público
e sejam organizadas equipes para uma dinâmica maior junto a população.
Em aparte os vereadores; Lobão e Samyr Malta registram lamentavelmente
o falecimento do Sr. Pablo, que integrava o quadro da SLUM, onde os
mesmos solicitam 1 minuto de silêncio em pesar do mesmo, sendo deferido.
Pela Ordem vereador Francisco Holanda Filho informa que esta
protocolando nessa Casa Moção de pesar ao servidor público hora citado Sr.
Pablo. Logo após passa a discorrer sobre todos os danos citados pelos
pares causados pela chuva a exemplo do acidente no Bairro do Ouro Preto,
que não era para ter moradias na região, onde foi acordado que seria
plantado árvores no local. Diz que já era previsto o que iria acontecer no
Benedito Bentes, no tocante aos desabamentos, onde precisamos ter inicio,
meio e fim nas ações de prevenção, mesmo que seja necessária a retirada
das famílias de algumas localidades. Deixa claro que não esta criticando o
Prefeito nem ao Governo só tem que ter uma atenção maior para evitar
esses acontecimentos. Pela ordem vereador Eduardo Canuto faz
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observação importante sobre as chuvas que caíram nos últimos dias, onde
caiu um terço de água que estava previsto para cair em 1 ano. Passa a
parabenizar o trabalho da Assistência Social, dentre outros órgãos que estão
envolvidos no atendimento as demandas causadas pela chuva. Diz que teve
sim trabalho preventivo para receber as chuvas, onde os danos seriam bem
maiores caso não o tivesse feito, onde podemos citar o trabalho do Governo
do Estado e do Municipio. Pela ordem vereador Dudu Ronalsa usa a palavra
no dia de hoje para lamentar o falecimento do Sr. Pablo, ao tempo que
comunga com a preocupação dos pares que o antecedeu no tocante as
demandas causadas pelas fortes chuvas. Para concluir parabeniza a união
do Governo do estado e do Município em beneficio da população que foram
atingidas pelas chuvas. Pela Ordem vereador Galba Netto fala da
importância de solidarizar junto às tragédias causadas pelas chuvas, onde
independente de bandeira partidária, temos que parabenizar o Governo do
Estado e Município que esqueceram os palanques em prol da população, ao
tempo que enaltece as pessoas que estão trabalhando e dando apoio a
população como um todo. Segundo orador vereador Lobão diz estar
preocupado com a demora das obras da CBTU, que vem travando o trânsito.
Em seguida parabeniza a força tarefa do município no tocante ao
enfrentamento as demandas causadas pelas chuvas, ressaltando o Sr.
Dinário da Defesa Civil, dentre outros, ao tempo que retrata suas visitas na
Grota do Aterro, bem como na Vila Brejal entre outras localidades, que estão
sendo atingidas pelas chuvas. Nesse momento o vereador Antônio Holanda
assume os trabalhos da mesa. Terceira oradora vereadora Silvânia Barbosa
diz que não vai ser repetitiva, onde fala dos trabalhos da Prefeitura referente
às atenções a população que vem sofrendo com a chuvas, tendo a certeza
que cada um estar fazendo a sua parte. Em seguida cita as localidades
afetadas pelas chuvas a exemplo dos danos causados junto aos ambulantes,
onde muitos perderam tudo. Logo após fala das apreensões dos ambulantes,
ao tempo que cita as multas que os mesmos sofrem. Em seguida discorre
que essa vereadora e o Coronel Ivon comungam das mesmas preocupações
referentes às multas cobradas aos ambulantes, bem como quando são
apreendidas as mercadorias dos mesmos. Porém ressalta que a Lei que
determina a cobrança da citada multa junto aos ambulantes foi aprovada por
essa Casa dia 21 de Dezembro de 2015, onde seria interessante que essa
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Casa tente intervir junto ao executivo, para rever essa Lei. Em aparte
vereador Lobão que comunga com a preocupação da oradora, lembrando
que esse vereador já sofreu com essas questões. Em aparte vereador Dudu
Ronalsa deixa seu apoio ao tema em questão, ao tempo que traz
explicações sobre a aprovação da Lei hora citada pela oradora, que na
época cabia à votação. Em aparte vereador Zé Marcio fala que de fato a
matéria sobre a cobrança das multas dos ambulantes é de suma
importância, ao tempo que diz concordar com a oradora, referente à
intervenção dessa Casa, solicitando que o nosso Líder vereador Eduardo
Canuto faça a intervenção junto ao Executivo. Quarta oradora vereadora
Tereza Nelma também passa a tratar sobre as tragédias causadas pelas
chuvas. Parabeniza o trabalho realizado pelo senhor Dinário da Defesa Civil,
bem como os demais órgãos competentes que estão envolvidos para tratar
as demandas das chuvas. Diz que a situação é de calamidade pública, onde
assistiu pessoas perder tudo. Passa a relatar pontuando as visitas que essa
vereadora vem fazendo nos locais atingidos pelas chuvas, bem como fala do
apoio dado por essa vereadora na ocasião, que teve também o apoio de
varias entidades. Diz ser lamentável que algumas pessoas tentam usufruir da
situação. Em seguida também lamenta o falecimento do servidor público Sr.
Pablo. Nesse momento solicita da Mesa Diretora que receba nesse Plenário
a Miss Alagoas Gay Sra. Rada Vasconcelos, que vem solicitar apoio da
Casa para realização do Concurso Miss Universo, sendo deferido. Questão
de ordem vereador Francisco Sales diz que não pode deixar de se
manifestar no tocante a citada referência que alguns estariam se usufruindo
das tragédias das chuvas para se promover. Fala que não esta preocupada
em fazer politica nem politicagem, aonde às ações que esse vereador vem
realizando nesse momento junto aos vitimados que se encontram no seu
gabinete é uma ação de um cidadão exercendo a cidadania. Passando para
o Prolongamento do expediente, Projeto de Lei nº 93/2017 do vereador
Kelmann Vieira – Dispõe sobre a obrigatoriedade de os fornecedores de
serviços prestados de forma continua estender o beneficio de novas
promoções aos clientes preexistentes, protocolo nº 2174/2017. Projeto de Lei
nº 92/2017 do vereador Kelmann Vieira – Dispõe sobre a obrigatoriedade de
bares restaurantes e similares fornecerem, sempre que solicitada, comanda
impressa que permita controle do consumo pelos clientes e dá outras
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providencias protocolo nº 2173/2017. Projeto de Lei nº 91/2017 do vereador
Silvânio Barbosa – Declara de utilidade pública a Associação dos moradores
e amigos do Conjunto Virgem dos Pobres I- ASSMAV, protocolo nº
2156/217. Projeto de Lei nº 90/2017 do vereador Silvânio Barbosa –
Concede isenção de impostos Predial e Territorial Urbano IPTU, sobre
imóveis integrantes do patrimônio de portadores de doenças consideradas
graves, elencadas nesta Lei, ou que tenham precedentes nesta condição e
dá outras providências, protocolo nº 2155/17.Projeto de Lei nº88/17 do
vereador Silvânio Barbosa – Dispõe sobre a disponibilização dos locais de
descanso para os profissionais de enfermagens nos equipamentos de saúde
do Município de Maceió, protocolo nº 2133/17. Projeto de Lei 89/2017 da
vereadora Fátima Santiago – Altera o art, 1º da Lei nº 6.331 de 01 de julho
de 2014, que institui a semana Municipal de Educação Fiscal e da outras
providências, protocolo nº 2147/17. Comunicados Ministério da Educação –
Liberação de Recursos financeiros destinados a garantir a execução de
programas do Fundo Nacional de desenvolvimento da Educação, protocolos
de números; 2137/2017, 2136/2017 e 2135/2017. Feita a chamada para
Ordem do Dia, foram constatadas as mesmas presenças da chamada
inicial. Passando para Ordem do Dia, foram lidos e aprovados, projetos e
requerimentos de números e autorias; Projeto de Emenda à Lei Orgânica
nº01/2017 da vereadora Tereza Nelma, protocolo nº 1055/2017 em leitura 7º
dia, também com indicações de números; 002/2017, 004/2017 com
protocolos de números 2111/17e 2112/17 em discussão única. Mensagens
20/2017, Projeto de Lei nº 087/2017 do Poder Executivo Municipal, protocolo
nº 2085/2017, discutido pelos vereadores; Lobão, Eduardo Canuto, Kelmann
Vieira, Tereza Nelma, Zé Márcio, Fátima Santiago, Siderlane Mendonça,
Dudu Ronalsa, em 1° discussão e mensagem nº 11/2017, Projeto de Lei nº
56/2017 do Poder Executivo Municipal, protocolo nº 1319/2017 em 1º
discussão. Projetos de Lei 24/2017, 48/2017 da vereadora Silvania Barbosa,
protocolos de números; 558/2017, 1113/2017 em 1º discussão. Projeto de
Lei 60/2017 do vereador Ronaldo Luz, protocolo nº 1503/2017, com
Requerimentos; 09/2017 á 14/2017 com protocolos de números; 2115/2017 á
2120/2017 em discussão única. Requerimentos 98, 99,100/2017 da
vereadora Simone Andrade, protocolos de números; 2127, 2126, 2128/2017
em discussão única. Requerimentos 05,06/2017 do vereador Siderlane
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Mendonça, protocolos de números; 2100,2101/2017 em discussão única.
Indicações 13,14/2017 do vereador Eduardo Canuto, protocolos de números;
2098,2097/2017 em discussão única. Indicações 13,14/2017 do vereador
Eduardo Canuto, protocolos de números; 2098,2097/2017 em discussão
única. Requerimentos 63, 64,65 e 67/2017 do vereador Silvânio Barbosa
com protocolos de números; 2041,2040 2039 e 2103/2017 em discussão
única. Indicação nº 008/2017 da vereadora Fátima Santiago, protocolo nº
2146/2017 em discussão única. Indicação nº 42/2017 do vereador Kelmann
Vieira, protocolo nº 2151/2017 em discussão única. Requerimento do
vereador Francisco Holanda Filho, protocolo nº 2212/2017 discutiram e
subscreveram os vereadores; Tereza Nelma, José Marcio e Kelmann Vieira
em discussão única. Requerimento para a realização de uma Sessão
Extraordinária, logo após o termino desta, protocolo nº 2085/2017 em
discussão única. Passando para o Expediente Final, não teve quem
quisesse fazer uso da palavra. 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, 30 de maio 2017 - Kely Cristina Lopes dos Santos ------------------------------------------------Redatora de Atas e Debates.

