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Ata da 55ª Sessão Ordinária da 21ª Legislatura da Câmara Municipal de Maceió

Ao (01) primeiro dia do mês de agosto 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, Davi Davino, Francisco Sales, Galba Netto, Dudu Ronalsa,
Eduardo Canuto, José Márcio Filho, Luciano Marinho, Maria Aparecida,
Ronaldo Luz, Samyr Malta, Siderlane Mendonça, Silvânia Barbosa, Silvânio
Barbosa, Silvio Camelo e Simone Andrade. No Grande Expediente como
primeiro orador o vereador Silvânio Barbosa agradeceu pelo retorno e
com muita vontade de continuar os trabalhos, particularmente na região do
Benedito Bentes, onde faz apelo ao Secretário Ib Breda, para algumas ações
no trecho Salvador Lyra que está intransitável. Agradece também a equipe
do Estado no tocante a Secretaria de Transporte e Trânsito que vai fazer a
acessibilidade urbana das grotas que estão sendo levantadas, e
pavimentação e drenagem para a comunidade de Frei Damião. Por fim
informou parceria com o Ministro Marx Beltrão, no qual estamos nesta ação
conjunta. No Prolongamento do Expediente foram lidos: Projeto de lei
nº117/17- protocolo nº2998/17- vereador Silvânio Barbosa- Dispõe sobre a
preferência de assentos em áreas destinadas a alimentação nos Centros
Comerciais, Shopping Centers, Restaurantes, Hiper e Supermercados para
as pessoas que especifica. Projeto de lei nº116/17- protocolo nº2767/17vereador Siderlane Mendonça- Proíbe a instalação de parques de diversões
nas praças públicas no município de Maceió. Ofício nº 579/17- protocolo nº
2927/17- SEMGE- Secretaria Municipal de Gestão- Encaminhamento de
cópia de processo administrativo nº02000.006929/17. Ofício nº 132/17protocolo nº2951/17- Conselho Tutelar do Benedito Bentes II- Relatórios
atendimento e estatístico, quanto a direitos violados, período de 01 a 30 de
junho/17. Ofícios nºs 465 e 462/17- protocolos nº2365 e 2932/17- PMMPrefeitura Municipal de Maceió- Cópia de convênios: Abertura de créditos.
Ofício nº 0858/17- protocolo nº3047/17- Caixa Econômica Federal- Crédito
de recursos. Comunicados- Ministério da Educação nºs 66986 e 66997/17-
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protocolos nºs 3066 e 3067/17- Liberação de recursos. Feita a chamada para
a Ordem do Dia foram constatadas as mesmas presenças da chamada
inicial. Pela ordem o vereador Silvânio Barbosa solicita da presidência
relatoria especial ao projeto 642/17. Pela ordem o vereador Galba Netto
justificou o andamento do citado processo, haja vista o recesso parlamentar,
onde fala que o mesmo ainda se encontra dentro do prazo, dando mais
esclarecimentos sobre o assunto. Em seguida o senhor presidente diz que
tomará providências quanto a questão. Continuando, foram lidos e
aprovados os requerimentos e projetos de números e autorias:
Requerimentos do vereador Dudu Ronalsa de nºs:2673, 2674 e 2703/17Discussão Única. Requerimentos do Vereador Kelmann Vieira de nºs:
2861,2842,2844 a 2850/17- Discussão Única. Moções de Aplausos do
vereador Silvânio Barbosa de nºs: 2856 e 2745 a 2754/17- e Requerimentos
de nºs:2870 e 3039/17- Discussão Única. Requerimentos da vereadora
Tereza Nelma de nºs: 2679, 2979, 2978, 3018, 3087, 2952, 2954 e 2953/17Discussão Única. Passando para o Expediente Final, não houve oradores
inscritos, 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, 01 de
agosto de 2017. Carmem Sandra Barros de Lima- Redatora de Atas e
Debates.

