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Ata da 50ª Sessão Ordinária da 21ª Legislatura da Câmara Municipal de Maceió

Aos (20) dias do mês de junho 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: Davi Davino, Dudu Ronalsa,
Eduardo Canuto, Francisco Sales, Antonio Holanda, Francisco Filho, Galba
Netto, Lobão, Maria Aparecida, Silvanio Barbosa, Ronaldo Luz, Fátima
Santiago, Samyr Malta, Luciano Marinho, Siderlane Mendonça, José Marcio,
Silvania Barbosa, Silvio Camelo e Simone Andrade.Justificada a ausência
dos demais. Foi lida e aprovada ata da sessão anterior. No Grande
Expediente como primeiro orador o vereador Lobão agradece ao
Superintendente Antônio Moura, no qual nos recebeu atenciosamente para
tratarmos da reorganização dos pontos de ônibus, bem como a formação de
filas, ideia essa, baseada no que vimos em São Paulo, onde defende essa
implantação, parabenizando toda equipe da SMTT. Diz que depois da
construção dos banheiros e outras demandas, ressalta que hoje foi
sancionada a lei que cria o Dia do Rock, esse segmento artístico que
proporciona inclusão, bem como outras ações que estão por vir. O segundo
orador vereador Galba Netto refere-se ao projeto de alteração e
reformulação do Instituto da Previdência do Município de Maceió- IPREV,
onde se preocupa com esta questão, no que já tivemos uma audiência nesta
Casa e o projeto só chegou na sexta-feira passada. Diz que tem certeza que
houve um equívoco na tramitação, esperando que seja feita a devida
correção para a distribuição, onde devemos ter muita cautela. Por fim deixa
essa solicitação a presidência. Em seguida o senhor presidente comunica
que o regimento será cumprido. A seguir o senhor presidente informa que
será encaminhado aos vereadores o novo Regimento Interno, já reformulado,
agradecendo aos que colaboraram com a elaboração do mesmo. Pela ordem
o vereador Francisco Filho faz registro sobre questões tratadas na cidade
Universitária e cita a audiência no tocante as questões da saúde, onde foi
apresentado um vídeo com os números entre outros. O terceiro orador
vereador Luciano Marinho manifestou o seu agradecimento sobre a
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audiência das políticas públicas na área de saúde, educação e infraestrutura,
bem como aos órgãos presentes e aos que mandaram seus representantes.
A seguir diz que tem a certeza de que os encaminhamentos serão feitos. No
Prolongamento do Expediente foram lidos: Projeto de Lei nº 108/217Protocolo n° 2560/17 Vereador Eduardo Canuto- Considera de utilidade
pública o Grêmio Recreativo Escola de Samba Aviões da Pajuçara. Projeto
de lei n° 109/17- Protocolo n°2582/17- Vereador Francisco Sales- Altera a lei
4.486/96 e inclui na seção VII, das Isenções e da suspensão das obrigações
tributárias, o inciso IV, que trata sobre a inclusão dos professores
aposentados da Rede Pública e privada de todos os níveis. Ofícios n° 470 e
468/17- protocolo nº2556 e2555/17- SEMGE- Secretaria Municipal de
Gestão Encaminhamento de cópia do processo administrativo n°
2000008590/17 Feita a chamada para a Ordem do Dia, foram lidos e
aprovados os projetos de números e autorias: Projeto de Decreto Legislativo
nº04/17- protocolo nº 1224/17- Vereadora Tereza Nelma- 2ª discussão.
Projeto de Lei nº 42/17- protocolo nº 1005/17- Vereadora Silvania Barbosa1ª discussão. Projeto de lei nº 77/17- protocolo nº 1988/17- vereadora Fátima
Santiago- 1ª discussão. Projeto de Decreto Legislativo nº 06A/17- protocolo
nº 1635/17- vereador Samyr Malta- 1ª discussão. Projeto de lei nº 161/16protocolo nº 4590/17- Vereadora Heloísa Helena- 1ª discussão.
Requerimentos do vereador Kelmann Vieira de nºs: 2588 a 2591/17Discussão Única. Requerimentos do vereador Luciano Marinho de nºs: 2552,
2550 e 2553/17- Discussão Única. Requerimentos de nºs: 2543 e 2544/17vereador Silvânio Barbosa. Discussão Única. Requerimentos do vereador
Francisco Sales de nºs: 2583 e 2584/17- Discussão Única. Requerimentos
da vereadora Fátima Santiago de nºs: 2567 e 2568/17- Discussão única.
Requerimentos da vereadora Tereza Nelma de nºs: 2561 e 2562/17Discussão única. Requerimento do vereador Siderlane Mendonça de nº:
2563/17- (discutido pelo autor) - Discussão Única. Requerimento do vereador
Eduardo Canuto de nº 2559/17- Discussão Única. Requerimentos do
vereador Dudu Ronalsa de nºs; 2533 e 2598/17- discussão única.
Requerimento do vereador Eduardo Canuto e outros de nº: 2558/17Discussão única. Requerimento do vereador Silvio Camelo de nº2626/17Discussão Única. Projeto de lei nº 78/17- PLDO- 2018- protocolo nº 1893/171ª discussão. Passando para o Expediente Final, não houve oradores
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inscritos. Nada mais havendo tratar, foi encerrada a presente sessão e
convocada outra para o dia seguinte em horário regimental. Do que para
constar, lavei e digitei a presente ata que dato e assino. Maceió, 20 de junho
de 2017. Carmem Sandra Barros de Lima- Redatora de Atas e Debates.

