ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ

SETOR DE ATAS E DEBATES

Ata da 87ª Sessão Ordinária da 21ª Legislatura da Câmara Municipal de Maceió do
Biênio 2017/2018.

Aos (18) dezoito dias do mês de outubro do ano de 2017 às (15h) quinze
horas, sob a presidência do vereador Kelmann Vieira, reuniu-se a Câmara
Municipal de Maceió situada a Praça Marechal Deodoro, número
376(trezentos e setenta e seis) com a presença dos vereadores; Francisco
Sales, Dudu Ronalsa, José Márcio Filho, Antonio Holanda, Luciano
Marinho,Davi Davino, Maria Aparecida, Ronaldo Luz, Samyr Malta,Fátima
Santiago, Siderlane Mendonça, Silvania Marinho, Silvio Camelo e Simone
Andrade. Foram justificadas as ausências dos demais vereadores. Passando
para o Grande Expediente, não houve oradores inscritos. Passando para o
Prolongamento do Expediente; mensagem nº 29/2017 do Poder Executivo
– razões do veto ao Projeto de Lei nº 6995/2017. 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; projeto de Resolução nº 04/2017 da Comissão de Constituição e
Justiça e Redação Final, protocolo nº 3602/2017, 2º sessão; Projeto de Lei nº
102/2017 do vereador Silvânio Barbosa, protocolo nº 2422/2017, em 2º
discussão; Requerimentos de números; 207,208 e 209/2017 da vereadora
Simone Andrade, protocolos de números; 4153,4144, 4155/2017 em
discussão única; Moção de Aplausos do vereador Silvânio Barbosa,
protocolos de números 4237,4238 e 4314/2017, em discussão única;
indicações do vereador Luciano Marinho de números; 65/2017 a 67/2017,
protocolos de números; 4223/2017 a 4225/2017, em discussão única;
Requerimentos 02/2017 e 03/2017 do vereador Luciano Marinho, protocolos
de números; 4271/2017 e 4270/2017, em discussão única; Requerimentos
78/2017 e 79/2017 da vereadora Tereza Nelma, protocolos de números;
4267/2017 e 4266/2017, em discussão única; Moção de Congratulação da
vereadora Tereza Nelma, protocolo nº 4292/2017, em discussão única . No
Expediente Final, foi facultada a palavra ao vereador Francisco Sales que
reforça convite para o café da manhã na próxima sexta-feira da Fecomercio,
junto ao setor privado, onde em sua opinião todos os parlamentares
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deveriam estar presentes para que essa Casa possa levar sua contribuição.
O Presidente da Casa vereador Kelmann Vieira reitera o convite do vereador
Francisco Sales, para que todos os pares possam participar do citado café
da manhã, retribuindo o convite e de forma positiva essa Casa venha a
contribuir com o setor privado. Nesse momento o vereador Samyr Malta
registra a data de hoje 18 de outubro, que se comemora o Dia do Médico, ao
tempo que parabeniza o vereador Dr. Ronaldo Luz. Vereador Ronaldo Luz
agradece ao vereador Samyr Malta pela lembrança, parabenizando a todos
os Médicos, fazendo um breve relato da atuação e dedicação de toda classe.
Nesse momento o vereador Silvio Camelo faz menção à categoria médica,
onde esse vereador fala como filho de médico, que de fato é uma classe que
trabalha com amor para levar o mínimo de conforto a seus pacientes. Em
seguida ressalta alguns vereadores médicos desta Casa e em nome do Dr.
Ronaldo Luz parabeniza a toda categoria. Nada mais havendo a tratar foi
encerrada a presente sessão e convocada outra para o dia seguinte 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
18 de outubro de 2017.

