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Ata da 51ª Sessão Ordinária da 21ª Legislatura do Biênio 2017/2018 da Câmara
Municipal de Maceió

Aos (21) vinte um dias do mês de junho do ano de 2017 às (15h00) quinze
horas, sob a presidência em exercício da vereadora Silvania Barbosa, reuniuse 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, Francisco Holanda Filho, Francisco Sales,
Galba Novais Netto, Dudu Ronalsa, Eduardo Canuto, José Marcio Filho,
Luciano Marinho,Kelmann Vieira, Maria Aparecida, Ronaldo Luz, Fátima
Santiago, Siderlane Mendonça, Silvânio Barbosa, Silvio Camelo. Foi
justificada a ausência dos demais vereadores. Lida e aprovada à ata da
sessão anterior. No Grande Expediente não houve oradores inscritos.
Passando para o Prolongamento do expediente, foram lidos; Projeto de Lei
nº 110/2017 do vereador Silvio Camelo – Dá denominação de Edja Marian
Acioli da Rocha à Rua projetada F do Loteamento José Aprígio Vilela, entre
os bairros do Benedito Bentes e Jacarecica, protocolo nº 2617/2017. Projeto
de Lei nº 111/2017 do vereador Siderlane Mendonça – Instituí o cartão
especial para desempregados, concedendo a gratuidade nas tarifas de
transportes coletivos por até 90 dias, protocolo nº 2625/2017; Mensagem nº
24/2017 do Poder Executivo Municipal – Veto ao Projeto de Lei nº 6.982/2017
que Institui o Dezembro Vermelho Municipal, protocolo nº 2640/2017;
Mensagem nº 23/2017 do Poder executivo Municipal – Razões de Veto ao
Projeto de Lei nº 6984/2017 que visa instituir um sistema de prevenção á
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doenças infantis por meio de atendimento médico em todas as creches da
rede municipal, protocolo nº 2604/2017; Comunicado nº 0605003/2017
Ministério da Educação - Liberação de Recursos Financeiros destinados a
garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação,protocolo 2628/2017; Ofício nº 295/2017 Ministério da Integração
Nacional – Liberação de Recursos Financeiros ao Município de Maceió,
protocolo nº 2627/2017.
Feita a chamada para Ordem do Dia, foram
contatadas as mesmas presenças da chamada inicial, foram lidos e aprovados
Projetos e Requerimentos de Números e Autorias; Projeto de Lei nº 42/2017
da vereadora Silvania Barbosa, protocolo nº 1005/2017, em 2º discussão;
Projeto de Lei nº 77/2017 da vereadora Fátima Santiago, protocolo nº
1988/2017 em 2º discussão; Projeto de Decreto Legislativo nº 06A/2017 do
vereador Samyr Malta, protocolo nº 1635/2017 em 2º discussão; Projeto de
Lei nº 161/2016 da vereadora Heloisa Helena, protocolo nº 4590/2016 em 2º
discussão; Requerimento nº 44/2017 do vereador Dudu Ronalsa, protocolo nº
2612/2017 em discussão única; Requerimento nº 18/2017 da vereadora
Silvania Barbosa, protocolo nº2637/2017 em discussão única; Requerimento
do vereador Silvio Camelo, protocolo nº 2618/2017 em discussão única.
Passando para o Expediente Final, vereador Silvânio Barbosa cita ofício com
comunicado da Professora Ana Dayse, onde se refere à mudança das datas
das férias escolares nas escolas públicas, para que seja no mesmo período
das férias escolares das escolas particulares. Ressalta que essa mudança vai
trazer benefícios à categoria, tendo em vista que alguns professores que
trabalham em escolas particulares e que também trabalham na rede pública,
vão poder elaborar suas férias, assim não tendo conflito de datas de férias das
escolas públicas e as escolas particulares. Logo após comunica a abertura
dos festejos juninos no dia de amanhã no Benedito Bentes, agradecendo
desde já ao Governo do Estado e a Secretaria de Cultura do Estado pelo apoio
para realização das festividades citadas. Vereador Francisco Holanda Filho
registra com pesar o falecimento da Ex funcionaria desta Casa Sra. Irene
Cavalcante. Vereador Lobão agradece aos meios de comunicação pela
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matéria, onde foi divulgada a criação do Dia do Rock Municipal que foi uma
proposta aprovada por essa Casa de autoria deste vereador. Para concluir
passou a discorrer sobre as melhorias na Praça dos Palmares com banheiros
públicos, ao tempo que discorre sobre a proposta da reorganização dos pontos
de ônibus. A Presidente em Exercício vereadora Silvania Barbosa solicita 1
minuto de silêncio pelo falecimento da Ex-funcionária deste Parlamento, Sra.
Irene Cavalcante. 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, 21 de
junho de 2017 - Kely Cristina Lopes dos Santos --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Redatora de Atas e Debates.

