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Ata da 122ª Sessão Ordinária da 21ª Legislatura da Câmara Municipal de Maceió.

Aos (15) quinze dias do mês de março do ano de 2018 às (15h00) quinze
horas, sob a Presidência em exercício da vereadora Silvania Barbosa,
reuniu-se 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: Antônio Holanda, Dudu Ronalsa, Eduardo
Canuto, Francisco Sales, Francisco Filho, Fatima Santiago, Luciano Marinho,
Lobão, Maria Aparecida, Ronaldo Luz, Silvânio Barbosa, Simone Andrade e
Samyr Malta. Foram justificadas as ausências dos demais vereadores. No
Grande Expediente, como Primeiro Orador, o vereador Francisco Sales,
reportou - se a parceria entre o município de Maceió e o SEBRAE com o
objetivo de fortalecer as micros e pequenas empresas onde vê essa iniciativa
como um passo importante para a cidade e o estado, passando a discorrer
em tribuna o que será feito através dessa ação para os pequenos
empreendedores. Destacou as dificuldades enfrentadas pelos grandes
movimentos sociais relacionado à cultura e solicitou o bom senso tanto do
estado como do município, sugerindo a disponibilização de espaços nas
escolas para receber a comunidade. Informou o agendamento para uma
visita a Secretária de Educação Ana Dayse Dória para discutir essa questão
e chamou a atenção do poder público para a valorização dos trabalhos de
combate as drogas, violências e outros realizados nos bairros pelos líderes
comunitários. Em aparte, o vereador Luciano Marinho, tratou sobre a
violência nos bairros citando a Cidade Universitária e lamentando a ausência
dos poderes públicos de todas as esferas nessa questão onde isso é visto
nos orçamentos. Mencionou a conversa que teve com o Secretário de
Esporte, senhor Daniel Melo onde ouviu sobre a falta de orçamento para
investimentos nessa pasta bem como registrou o trabalho que tem realizado
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em alguns bairros por conta própria, dentre outros. Em aparte, o vereador
Samyr Malta reportou – se as ondas de violências citando o assassinato da
vereadora da cidade do Rio de Janeiro, senhora Marielle Franco e solicitou
um minuto de silêncio em memória da mesma. Cobrou ao poder público
investimento no esporte onde acredita na importância dessa prática para a
redução da violência. Retornando, o orador disse acreditar mais nas ações
sociais para a juventude do que no desarmamento no que se refere à
redução da violência. Lamentou o assassinato da vereadora do Rio de
Janeiro, senhora Marielle Franco e corroborou com a solicitação do vereador
Samyr Malta para um minuto de silêncio em memória do falecimento da
mesma, sendo deferido pela Presidência, ao tempo em que solicitou a
elaboração de uma moção de pesar aos familiares da vereadora. Pela
Ordem, o vereador Francisco Filho, lamentou as ondas de violências no Rio
de janeiro e repudiou o ato contra a vereadora ao tempo em que justificou as
ausências dos vereadores Silvio Camelo e Davi Davino que encontram – se
na posse do vereador Galba Neto, a diretoria do Instituto do PROCON, como
também comunicou a sua saída do plenário nesse momento onde retornará
a posse. A Segunda Oradora, vereadora Silvania Barbosa, fez menção ao
ato de violência contra a vereadora e trouxe a preocupação quanto à falta de
liberdade de expressão, deixando votos de pesar pelo ocorrido onde espera
que os órgãos competentes do Rio de Janeiro dê resposta a população.
Informou a posse nesta Casa da vereadora Ana Hora e parabenizou o
vereador Galba Neto que nesse momento toma posse a frente do Instituto do
PROCON. Registrou as pavimentações de várias ruas e a recuperação da
Praça Padre Cícero no bairro Vergel do Lago. Parabenizou o Prefeito Rui
Palmeira pela atitude de não sair candidato na próxima eleição onde como
foi dito pelo mesmo realmente há muito que ser feito pela cidade de Maceió.
Mencionou a conversa com o secretário Antonio Moura referente a outras
ações em benefício da população e parabenizou o Presidente desta Casa
pelas ações em prol dos servidores. Pela Ordem, o vereador Ronaldo Luz,
registrou o falecimento da médica e anestesista, senhora Elizabete uma das
pioneiras em Maceió e solicitou uma moção de pesar bem como um minuto
de silêncio em memória da mesma. Pela Ordem, o vereador Silvanio
Barbosa, solicitou a Presidência após o encerramento da sessão receber no
plenário desta Casa o senhor Leonardo e acompanhantes aonde vieram
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fazer suas reivindicações, sendo deferido pela Presidência. No
Prolongamento do Expediente, não houve pauta para ser deliberada. Feita
a chamada para a Ordem do Dia, foram constatadas as presenças de sete
vereadores, não havendo número regimental para deliberar a pauta.
Passando para o Expediente Final, não houve oradores inscritos. Nada
mais, havendo a tratar, foi encerrada a presente sessão e convocada outra
para a próxima terça – feira em horário Regimental. Do que, para constar,
lavrei e digitei a presente ata que dato e assino. Maceió, 15 de março de
2018 – Maria Jairivane Sena da Silva - Redatora de Atas e Debates.

