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Ata da Sessão Pública em alusão ao Dia Municipal do Artesão
20ª Legislatura da Câmara Municipal de Maceió

Aos (19) dezenove dias do mês de março do ano de 2018, às 15h(quinze)
horas, sob a presidência da vereadora Tereza Nelma, reuniu-se a Câmara
Municipal de Maceió, situada a Praça Marechal Deodoro, número 376
(trezentos e setenta e seis) nesta capital. A presidente lamenta o falecimento
do artesão Marinho, onde foi concedido um minuto de silêncio em memória
do mesmo. A sessão foi proposta pela vereadora Tereza Nelma, em alusão
ao Dia Municipal do Artesão, instituído pela Lei Nº 6469/15 de autoria desta
vereadora. Dentre os temas a serem abordados, foi tratado quanto aos altos
índices de desemprego na classe dos artesãos proveniente da falta de
políticas públicas. Ao final será outorgada a Comenda Artesã Clarice
Severiano dos Santos e o Diploma do Mérito do Cooperativismo. Serão
homenageados no dia de hoje o Mestre Artesão e Patrimônio Vivo do Estado
de Alagoas, João Carlos da Silva (João das Alagoas), a Mestra Artesã e
Patrimônio Vivo do Estado de Alagoas, Vânia de Oliveira Santos, a Artesã
Josefa Moraes Valeriano. Neste momento a presidente convida para compor
a Mesa dos trabalhos o prefeito de Capela, senhor Adelminho Calheiros, o
Superintendente da Secretária Estadual de Turismo e Desenvolvimento
Econômico, o senhor José Nascimento Lima, representando a família da
artesã Clarice Severiano dos Santos, as filhas e comendadeira Maria
Severiano dos Santos e Josefa Severiano, representando os artesãos
senhores Gisele Torres, Cícero Farias e Lindinalva. Agradece a presença
dos alunos da Escola Estadual Edite Machado da cidade de Capela que
estão presentes na plenária da Casa onde foi destaque nessa escola a aluna
Arabelle, que ganhou o concurso para jovem senadora. A senhora presidente
pontua que essa audiência foi aprovada por unanimidade. Em seguida
convida para ficar a frente da Mesa a miss mirim Geovana que veio vestida a
caráter com um figurino do folguedo alagoano. A presidente convida a todos
para ouvir, em posição oficial, a execução do hino nacional. Logo depois
indaga sobre o descaso do poder público quanto a falta de estrutura e
desorganização para com os artesão por parte do poder público. Destaca
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que o objetivo dessa audiência, que deveria ser comemorativa, dará para a
sociedade uma nova visão da realidade vivida por esses profissionais e trará
mais fortalecimento para a categoria, nós vivemos em um estado turístico,
mas que pouco valoriza esses artistas da terra que tanto contribuem para
nossa economia. É triste ver que, até hoje, não exista um espaço delimitado
e apropriado para essas pessoas exporem seu material e, por isso, ficam
muitas vezes se amontoando em ruas e praças da parte baixa de Maceió,
com pouquíssima estrutura e apoio para as vendas. Foi entregue pela
senhora presidente e familiares dos homenageados a comenda Mestra
Artesã Clarice Severiano dos Santos, ao mestre João Carlos da Silva,
conhecido nacionalmente como João das Alagoas, bem como para a mestra
artesã Vania Maria Santos. Também receberão a Comenda Mérito do
Cooperativismo a Sra Catarina de Labouré e a artesã Josefa Moraes
Valeriano. Nada mais havendo a tratar. Foi encerrada a presente sessão. Do
que para constar, lavrei e digitei a presente ata que dato e assino. Maceió,
19
de
março
de
2018.
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