ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ

SETOR DE ATAS E DEBATES

Ata da 056ª Sessão Ordinária da 21ª Legislatura da Câmara Municipal de Maceió
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Aos (02) dois dias do mês de agosto do ano de 2017, às 15h00min (quinze
horas), sob a presidência do vereador Kelmann Vieira, reuniu-se na Câmara
Municipal de Maceió, situada a Praça Marechal Deodoro, número 376
(trezentos e setenta e seis) nesta capital, com as presenças dos vereadores:
Antônio Holanda, Davi Davino, Dudu Ronalsa, Francisco Sales, Galba Netto,
José Márcio Filho, Lobão, Luciano Marinho, Ronaldo Luz, Samyr Malta, Silvio
Camelo, Siderlane Mendonça, Silvânia Barbosa e Silvânio Barbosa. Foram
justificadas as ausências dos demais vereadores. Neste momento assume os
trabalhos da Casa o presidente vereador Kelmann Vieira. Passando para o
Grande Expediente como primeiro orador vereador Silvânio Barbosa
utilizou a tribuna para mencionar que passou a manhã toda de hoje
percorrendo o bairro Benedito Bentes ao tempo que parabeniza o prefeito Rui
Palmeira e o secretário de infraestrutura IB Breda pela recuperação asfáltica
entre outras benfeitorias para o bairro citado, comenta sobre as obras de
mobilidade urbana (escadaria, pontilhões e corre mão) nas grotas que vem
sendo feita pelo governo do estado. Menciona que amanhã este vereador
juntamente com o secretário do governo estadual Mosart Amaral estará em
diversas grotas para analisar in loco os anseios dessas comunidades que
estarão no projeto “Vida Nova nas Grotas” gerando dignidade a população que
mora nessas comunidades sendo uma parceria da ONU com o governo do
estado. No Prolongamento do Expediente foram lidos: Mensagem 034/17
da Prefeitura Municipal de Maceió – Projeto de Lei que dispõe sobre a
regulamentação do serviço de transporte motorizado individual remunerado de
passageiros, executado por intermédio de plataformas tecnológicas, protocolo
nº 3131/17; Projeto de Lei Nº 119/17 de autoria do vereador Luciano Marinho
– Altera o inciso IV do art. 4º da lei 4.373 de 19 de dezembro de 1994 com
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redação dada pela lei nº 5.749 de 06 de janeiro de 2009, protocolo nº 3105/17;
Projeto de Decreto Legislativo Nº 10/17 de autoria da vereadora Tereza Nelma
– Cria a Comenda Mestre de Capoeira Pedro Índio Axé e dá outras
providências, protocolo nº 3093/17; Projeto de Decreto Legislativo Nº 11/17 de
autoria da vereadora Tereza Nelma – Confere ao médico Paulo Valões o título
de cidadão honorário de Maceió e dá outras providências, protocolo nº
3092/17; Projeto de Lei Nº 118/17 de autoria da Mesa Diretora CMM –
Reestrutura o quadro de servidores comissionados da Câmara Municipal de
Maceió e dá outras providências. Feita chamada para Ordem do Dia foram
constatadas as mesmas presenças da chamada inicial onde foi lido e
aprovado: Requerimentos de autoria da vereadora Simone Andrade, todos
em Discussão Única, protocolo nº(s) 2878/17 a 2885/17, 2925/17, 2926/17,
2972/17 a 2974/17, 2982/17, 2994/17, 2995/17, 3031/17 a 3034/17;
Requerimentos de autoria do vereador Eduardo Canuto, todos em Discussão
Única, protocolo nº(s) 2663/17, 3026/17 e 3027/17; Requerimentos de autoria
da vereadora Maria Aparecida, todos em Discussão Única, protocolo nº(s)
2709/17, 2725/17 e 3080/17; Requerimentos de autoria do vereadora Kelmann
Vieira, todos em Discussão Única, protocolo nº(s) 3147/17 e 3146/17. No
Expediente Final usou da palavra o vereador Lobão para informar em tribuna
que será instalado uma nova unidade de sanitário público no Centro. O
equipamento será na Rua das Árvores e atenderá, gratuitamente, quem
trabalha e visita a região central da cidade. Agradece o diretor de
Licenciamento Ambiental da SEDET (Secretaria de Desenvolvimento
Territorial e Meio Ambiente), Hugo Felipe pela autorização para que a empresa
Disk- Metralha leve o aterro para a Vila Brejal no intuito de levantar o piso das
casas inundáveis com as chuvas. Menciona com satisfação onde junto ao
ministro Maurício Quintela em assinar como testemunha, o contrato para
construção do viaduto da polícia rodoviária federal, discorrendo sobre a
importância da obra citada. Por fim defendeu em tribuna a drenagem e
despoluição da Lagoa Mundaú. Facultada palavra ao vereador Siderlane
Mendonça pontua que esteve hoje com o secretário IB Breda na Avenida
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Garça Torta no bairro do Benedito Bentes I, mostrando ao mesmo um buraco
que se formou no meio da via onde uma senhora caiu e este vereador já
solicitou providências e amanhã será iniciado o serviço, agradecendo ao
secretário citado. Lamenta que Infelizmente a chuva não tem ajudado e ontem
foi iniciado a recuperação da Av. Benedito Bentes II, onde foi colocada a
primeira camada e hoje o serviço seria finalizado com uma segunda camada
de asfalto, porém muita chuva desde da madrugada e o serviço foi
interrompido, solicitando a compreensão de todos e já foi conversado com o
secretário de infraestrutura que já garantiu que no período certo toda avenida
será feito o completo recapeamento e não mais será feito tapa buracos.
Facultada palavra ao vereador Silvânio Barbosa comenta que o Benedito
Bentes não irá ficar sem ciclovia em sua avenida principal pois acredita no
governador Renan Filho que esteve na área e é muito responsável uma vez
que há trinta anos a população aguarda essa obra. Registra a importância da
assinatura do contrato de construção da obra do viaduto da PRF. A obra é um
convênio entre o Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil, por meio
do DNIT - Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, e o
Governo de Alagoas. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a presente
sessão ordinária e convocada outra sessão ordinária para amanhã em horário
regimental. Do que para constar, lavrei e digitei a presente ata que dato e
assino.
Maceió,
02
de
agosto
2017.
__________________________________________Fabíola
Marinho
Barbosa – Redatora de Atas e Debates.

