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Ata da 57ª Sessão Ordinária da 21ª Legislatura da Câmara Municipal de Maceió

Aos (03) três dias do mês de agosto do ano de 2017 às (15h) quinze horas,
sob a presidência em exercício do vereador Zé Márcio Filho, reuniu-se a
Câmara Municipal de Maceió situada a Praça Marechal Deodoro, número
376(trezentos e setenta e seis) com a presença dos vereadores; Lobão,
Antônio Holanda, Davi Davino, Francisco Sales,Francisco Filho, Dudu
Ronalsa, Eduardo Canuto, Luciano Marinho, Maria Aparecida, Ronaldo Luz,
Samyr Malta, Siderlane Mendonça, Silvania Barbosa, Silvânio Barbosa e
Silvio Camelo.Justificado a ausência do Presidente da Egrégia Casa
Legislativa,bem como dos demais vereadores. Nesse momento a vereadora
Silvania Barbosa assume os trabalhos da mesa. Como Primeiro orador
vereador Silvânio Barbosa passa a falar com satisfação os números
registrados de menor índice de violência em alagoas. Logo após enaltece a
iniciativa do Secretário de Saúde do Estado Sr. Cristian Teixeira que
deslocou seu gabinete para o HGE para poder acompanhar in loco as
demandas existentes na unidade, também com foco a outras demandas da
saúde, para que desta forma possa ser realizadas melhorias como um todo
em todas suas vertentes, ao tempo que informa a entrega de ambulâncias
que as unidades de saúde estão recebendo. Fala que esteve percorrendo
junto com o Governador nas áreas de ações de mobilidade urbana que estão
sendo realizadas pela equipe do Governo, parabenizando o Secretario
Mozart Amaral e sua equipe ao tempo que também parabeniza as ações de
melhorias que estão sendo realizadas pela Prefeitura de Maceió,
parabenizando o Secretario Ibi Breda que vem dando atenção a todas as
solicitações para melhorias na Cidade de Maceió. Em aparte vereador Samyr
Malta parabeniza a Prefeitura, bem como o Governo do Estado por todas as
ações de melhorias citadas pelo orador. Retornando orador fala que todos
nós vereadores temos que cobrar as ações dos órgãos competentes para as
melhorias necessárias, procurando assim fazer o nosso papel. Segundo
orador vereador Francisco Sales diz que não entende o porquê que os
senhores deputados que votaram a favor do Presidente Temer poderão se
colocar contra o povo Brasileiro, onde 95% da população Fora Temer. Fala
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que estamos assistindo uma política de interesses pessoal, onde a Classe
política fica vista de forma ainda mais negativa, onde seria prudente que o
Presidente Temer tivesse usado o bom senso de ter se afastado para o Bem
geral da população Brasileira. Retrata mais sobre o que esta acontecendo no
cenário político e espera que os brasileiros nas próximas eleições possam se
manifestar nas urnas. Diz que nós parlamentares temos que trabalhar em
prol da população que nos elegeu. Passando para o Prolongamento do
Expediente, foram lidos; Projeto de Lei nº 122/2017 da vereadora Silvania
Barbosa – Dispõe sobre a criação do Dia Municipal do Trabalhador da
Construção Civil e dá outras providências, protocolo nº 3151/2017; Projeto
de Lei nº 121/2017 do vereador Dudu Ronalsa – Declara de Utilidade Pública
a ONG Viva Mundaú, protocolo nº 3144/2017; Feita a chamada para Ordem
do Dia, foram constatadas as mesmas presenças da chamada inicial, foram
lidos e aprovados Projetos e Requerimentos de números e autorias;
Requerimentos do vereador Francisco Holanda Filho de números; 20/2017 á
26/2017 com protocolos de números; 2778/2017 á 2783/2017, 2860/2017,
2654/2017, em discussão única. Indicações do vereador Luciano Marinho de
números; 56/2017 á 58/2017, com protocolos de números; 2655/2017,
3103/2017, 3104/2017 e 1502/2017 em discussão única. Requerimento do
vereador Lobão nº 01/2017, protocolo nº 3098/2017, discutido pelo autor em
discussão única. Indicações do vereador Lobão de números; 37/2017 e
38/2017 com protocolos de números; 3090/2017 e 3099/2017 discutido pelo
autor em discussão única; Moção de Congratulações do vereador Silvio
Camelo, protocolo nº 2722/2017 em discussão única. Indicação da vereadora
Maria Aparecida nº 34/2017, protocolo nº 3145/2017 em discussão única;
Moção de Pesar do vereador Dudu Ronalsa, protocolo nº 3166/2017 em
discussão única. Passando para o Expediente Final vereador Siderlane
Mendonça agradece a equipe da SEINFRA e o Prefeito Rui Palmeira que
vem realizando melhorias para recuperar a via do Benedito Bentes, ao tempo
que também agradece o empenho do Secretario Ib Breda pelo empenho em
atender as solicitações, a exemplo da recuperação de um buraco na Garça
Torta, dentre outros bairros que foram castigados pelas fortes chuvas.
Vereador Lobão corroborou com a fala do orador. Vereador Siderlane
Mendonça convida a todos para a comemoração no próximo sábado para um
momento de confraternização na Academia de Idosos ao ar livre, bem como
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a escolinha de futebol com alunos que participam gratuitamente desse
projeto, onde na ocasião também vai ser comemorado o Dia dos Pais e
estaremos recebendo com satisfação o Prefeito Rui Palmeira, dentre outros
parceiros passando a nominar os mesmos. Nesse momento o vereador Dudu
Ronalsa solicita 1 minuto de silêncio pelo falecimento do Dr. Paulo Vitório.
Nada mais havendo a tratar foi encerrada a presente Sessão e convocada
outra para próxima terça feira em horário regimental. Do que para contar
lavrei e digitei a presente ata que dato e assino, Kely Cristina Lopes dos
Santos, Redatora de Ata e Debates, Maceió 03 de agosto de 2017.

