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Ata da 85 Sessão Ordinária da 21ª Legislatura da Câmara Municipal de Maceió do
Biênio 2016/2017

Aos (11) onze dias do mês de outubro do ano de 2017 às (15h) quinze horas,
sob a presidência em exercício da vereadora Silvania Barbosa, 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,
Francisco Holanda Filho, Francisco Sales, Galba Novais Netto,Davi Davino,
Zé Márcio Filho, Kelmann Vieira, Luciano Marinho, Maria Aparecida, Ronaldo
Luz, Fátima Santiago, Samyr Malta, Siderlane Mendonça, Silvânio Barbosa,
Silvio Camelo, Simone Andrade e Tereza Nelma. Foram justificadas as
ausências dos demais vereadores. Passando para o Grande Expediente,
como primeiro orador vereador Samyr Malta cita entrevista que esse
vereador concedeu ao Jornal 1º Edição, onde foi tratada à importância do
esporte nas escolas, que em sua opinião o esporte deveria ser uma matéria
inclusa na grade curricular do aluno, ao tempo que propõe criar uma Lei para
esse fim. Em Aparte vereador Francisco Sales parabeniza o orador pelo
tema em questão, onde acredita que o esporte é um pilar de suma
importância para a formação do cidadão, assim sendo um instrumento de
mudança social positiva. Em aparte vereador Ronaldo Luz também defende
o esporte nas escolas, acreditando que essa iniciativa enriquece o currículo
escolar. Retornando orador agradece a atenção dos pares, ao tempo que
parabeniza a passagem do dia 12, citando as homenagens prestadas a
nossa Senhora Aparecida, ressaltando também as festividades do Dia da
Criança. Segunda oradora vereadora Tereza Nelma registra comemorações
que participou no dia de hoje, em homenagem ao Dia da Criança, ao tempo
que fala das comemorações que serão realizadas no dia de amanhã para
Nossa Senhora Aparecida. Ateve-se ao Dia Internacional da Menina que é
comemorado no dia de hoje, onde esse dia tem como objetivo a valorização
e reconhecimento das mesmas, passando a ler em tribuna a Lei que trata
esse tema, fazendo um breve relato da história como um todo. Logo após
registra o Dia do Deficiente Físico, que é comemorado no dia de hoje,
fazendo referência ao ex vereador desta Casa Luiz Carlos que esta a frente
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da Diretoria da Secretaria de Saúde, parabenizando a militância do mesmo
junto às questões dos deficientes físicos, dentre outros. Para concluir relata
visita que essa vereadora fez ao Corpo de Bombeiros e mesmo sem ser
identificada como Parlamentar foi atendida pela corporação com atenção que
todos devem ter e ao ser reconhecida, teve a oportunidade de agradecer a
receptividade parabenizando a todos que fazem a corporação. Terceiro
orador vereador Ronaldo Luz faz referência à comemoração do dia 12 de
outubro, que se comemora o Dia da Padroeira do Brasil nossa senhora
Aparecida. Em seguida relata o desrespeito de um ator junto à imagem da
nossa Senhora. Passa a discorrer sobre a TV Globo que, só vem
transmitindo noticias capciosa a exemplo da naturalidade como se mostra o
homossexualismo de forma explícita, onde esse vereador como médico
entende o homossexualismo como uma patologia de varias formas,
moderadas dentre outros. Em aparte vereador Samyr Malta diz que não
costuma julgar comportamentos homossexuais, porém concorda com o
orador no que se refere a mídia e a forma que estão sendo passada a
imagem do homossexualismo, porém esse vereador não quer criar juízo de
valor sobre o tema. Em aparte vereador Francisco Sales concorda com o
orador no tocante a TV Globo, que tenta imputar para população um modelo
de família homossexual e não podemos deixar chegar à destruição dos
nossos valores de família. Logo após também fizeram uso da palavra sobre o
tema em questão os vereadores; Lobão, Fátima Santiago, Zé Márcio,
Siderlane Mendonça, onde todos se posicionaram referente ao tema. Nesse
momento foi facultada a palavra a vereadora Tereza Nelma, que dentro do
tema em questão, a mesma diz respeitar a opinião de cada um dos pares,
porém essa vereadora respeitando o vereador Ronaldo Luz, não concorda
com a afirmativa da opinião medica do mesmo, que o homossexualismo seja
uma patologia, ao tempo que traz a todos os presentes um pouco do seu
entendimento sobre o tema. Deixa registrada que essa vereadora apóia de
forma devida a luta dos homossexuais como um todo. Por fim faz apelo para
que todos tenham atenção à homofobia que mata e temos como
representantes do povo, ter o cuidado com a nossa opinião, não esquecendo
que todos os homossexuais são seres humanos e o que estamos assistindo
na novela é o que acontece na vida real. Pela ordem vereador Samyr Malta
cita a importância do esporte, onde os investimento para o esporte são bem
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menor do que o investimento em viaturas dentre outros para segurança. Por
fim parabeniza a todas as crianças pela data comemorativa do próximo dia
12 de outubro, que se comemora o Dia da Criança. Pela ordem vereador
Silvânio Barbosa saúda o dia do professor, registrando que apresentou um
decreto de Lei para que seja comemorado o Dia do Professor sempre
durante a semana, mesmo que no calendário seja no final de semana, para
que os mesmos venham a ser homenageados durante a semana. Pela
ordem vereador Francisco Holanda Filho traz esclarecimento sobre o motivo
no qual esse vereador ofereceu o Titulo de Cidadão Honorário ao Prefeito de
São Paulo Sr. João Doria, falando sobre a polêmica referente a essa
iniciativa. Em seguida registra que esse vereador não tem conhecimento que
o Prefeito de São Paulo, tenha algo que abone sua conduta e não entende o
porquê que não houve manifestação negativa quando o ex Presidente Lula
foi homenageado, onde não se manifestou contrário, acreditando no respeito
à opinião de todos. Pela ordem vereador Zé Márcio esclarece a retirada do
projeto, subscrevendo o projeto do vereador Francisco Holanda Filho,
concordando com o mesmo, que nada abona a conduta do Prefeito de São
Paulo. Passando para o Prolongamento do Expediente; Mensagem
nº45/2017 do Poder Executivo Municipal- Submete a apreciação da Câmara
Municipal de Maceió o Projeto de Lei nº 154/2017, que institui o fundo
municipal dos direitos da pessoa idosa do município de Maceió, conforme
especifica, protocolo nº 4243/2017; Projeto de Lei nº 150/2017 do vereador
Silvânio Barbosa- Dispõe sobre a instalação das catracas elevadas nos
ônibus de transportes coletivos no Município de Maceió, protocolo nº
4217/2017; Projeto de Lei nº 151/2017 do vereador Luciano Marinho- Dispõe
sobre a instituição do programa 1º emprego e dá obrigatoriedade de que as
empresas que se instalarem no município de Maceió reservem 25% de
vagas para jovens em busca do 1º emprego, protocolo nº 4219/2017; Projeto
de Lei nº 152/2017 do vereador Luciano Marinho- Dispõe sobre incentivos
fiscais visando inserção de pessoas maiores de cinqüenta anos no mercado
de trabalho, protocolo nº 4221/2017; Projeto de Lei nº 153/2017 do vereador
Luciano Marinho- Dispõe sobre a obrigatoriedade da disciplina ambiental no
ensino fundamental das escolas do município de Maceió, protocolo nº
4222/2017; Ofício nº 1112/2017 e 1149/2017 da Caixa Econômica FederalCredito de recursos financeiros- Orçamento Geral da União, protocolo nº

ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ

SETOR DE ATAS E DEBATES

4194/2017 e 4195/2017; Projeto de Lei nº 147/2017 da vereadora Tereza
Nelma- Institui no âmbito do município de Maceió, o Dia Municipal da
Redução de Danos e da outras providencias, protocolo nº 4126/2017; Projeto
de Lei nº 148/2017 da vereadora Tereza Nelma- Alteram artigos da Lei
municipal nº 4.559 de 26 de Dezembro de 1996 e da Lei municipal nº 5.419
de 22 de Dezembro de 2004, e dá outras providências. 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; Projeto de Resolução nº 04/2017- Comissão de constituição, justiça
e redação final, protocolo nº 3602/2017, 1º dia; Projeto de Decreto Legislativo
nº13/2017 do vereador Silvânio Barbosa, protocolo nº 3304/2017, em 2º
discussão; Projeto de Lei nº 122/2017 da vereadora Silvania Barbosa,
protocolo nº 3151/2017, em 2º discussão; Projeto de Lei nº 80/2017 do
vereador Dudu Ronalsa, protocolo nº 1989/2017, em 2º discussão; Projeto de
Lei nº 111/2017 do vereador Cleber Costa, protocolo nº 2646/2016, em 2º
discussão; Indicação 70,71/2017 do vereador Kelmann Vieira, protocolos de
nº 4214/4215/2017, em discussão única; Moção de Congratulação do
vereador Silvio Camelo, protocolo nº 4200/2017, em discussão única; Moção
de Pesar do vereador Eduardo Canuto, protocolo nº 4218/2017, em
discussão única; Requerimentos nº 76/2017 e 77/20187 da vereadora Tereza
Nelma, protocolos nº 4235, 4236/2017, em discussão única; Indicação nº
47/2017 do vereador Siderlane Mendonça, protocolo nº 4124/2017, em
discussão única; Requerimento do vereador Galba Novais, protocolo nº
4171/2017, em discussão única; Requerimento do vereador Francisco
Holanda, protocolo nº 4111/2017, em discussão única. No Expediente Final,
Foi facultada a palavra ao vereador Lobão, onde o mesmo diz ser solidário
ao vereador Francisco Holanda Filho pela homenagem que será prestada ao
Prefeito de São Paulo, solicitando do vereador autorização para subscrever o
Projeto, sendo deferido pelo vereador Francisco Holanda Filho. Em seguida
o vereador Lobão registra o dia da Criança, bem como a homenagem a
Nossa Senhora Aparecida, ao tempo que discorre as ações realizadas por
esse vereador, agradecendo o apoio dos órgãos competentes para esse fim,
bem como pontua novas ações que serão realizadas junto às solicitações
desse vereador. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a presente sessão
e convocada outra para próxima terça feira em horário regimental. Do que
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para contar lavrei e digitei a presente ata que dato e assino, Kely Cristina
Lopes dos Santos Redatora de Ata e Debates, Maceió 11 de outubro de
2017.

