ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ

SETOR DE ATAS E DEBATES

Ata da 99ª Sessão Ordinária da 21ª Legislatura da Câmara Municipal de Maceió.

Aos (21) vinte e um dias do mês de novembro do ano de 2017 às (15h00)
quinze horas, sob a presidência do vereador Kelmann Vieira, 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, Fatima
Santiago, Francisco Holanda Filho, Francisco Sales, Galba Neto, José
Márcio Filho, Lobão, Luciano Marinho, Maria Aparecida, Ronaldo Luz,
Silvania Barbosa, Silvanio Barbosa, Samyr Malta, Silvio Camelo, Simone
Andrade, Siderlane Mendonça e Tereza Nelma. Foram justificadas as
ausências dos demais vereadores. Foi lida e aprovada a ata da sessão
anterior. No Grande Expediente, não houve oradores inscritos. No
Prolongamento do Expediente, foram lidos: Projeto de Lei nº 184/17 da
vereadora Tereza Nelma – institui no calendário oficial de eventos do
município, a semana municipal dos povos de terreiros de raízes de matrizes
africanos do município de Maceió e o dia municipal, a ser comemorado no
dia 08 de dezembro e dá outras providências (Protocolo nº 4793/17). Projeto
de Lei nº 185/17 da vereadora Silvania Barbosa – fica denominado de Praça
Luísa de Marillac, o espaço público situado ao lado do abrigo Luísa de
Marillac, no bairro de Bebedouro (Protocolo nº 4802/17). Projeto de Lei nº
183/17 da vereadora Tereza Nelma – dispõe sobre a criação do dia da
consciência negra no município de Maceió e dá outras providências
(Protocolo nº 4792/17). Ofício Circular do Ministério Público Federal –
comunicado (Protocolo nº 4764/17). Ofício da Caixa Econômica Federal –
créditos recursos financeiros (Protocolo nº 4765/17). Feita a chamada para a
Ordem do Dia, foram constatadas as mesmas presenças da chamada
inicial. O senhor Presidente suspendeu a sessão ás quinze horas e quinze
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minutos, retornando ás quinze horas e vinte minutos com a chamada dos
senhores vereadores para verificação de quorum. Dando continuidade a
Ordem do Dia foi lido e aprovado: Mensagem nº 029/2017 do Poder
Executivo Municipal (Protocolo nº 2915/17 – Análise do veto - discutido
pelos vereadores Silvio Camelo, Silvanio Barbosa, Fatima Santiago e José
Márcio Filho). Pela Ordem, o vereador Galba Neto fez apelo aos senhores
vereadores para que votem as emendas de forma independente não
esquecendo os debates que foram feitos nesta Casa. O senhor Presidente,
submeteu ao plenário a decisão para o processo de votação. Pela Ordem, o
vereador Silvio Camelo alertou o plenário para o que diz o regimento quanto
essa questão. Pela Ordem, os vereadores Francisco Filho, Tereza Nelma,
Samyr Malta e Francisco Sales fizeram os seus posicionamentos sobre á
questão em pauta. Dado início a votação foram lidos: Emendas do vereador
Silvanio Barbosa (designado para escrutinadores os vereadores Silvanio
Barbosa e Silvania Barbosa). Mantido os vetos com 15(quinze) votos NÃO e
03 (três) votos SIM. Emendas em bloco (designados para escrutinadores os
vereadores Silvanio Barbosa e Silvania Barbosa). Mantido os vetos com 15
(quinze) votos NÃO e 03 (três) votos SIM. Passando para o Expediente
Final, a vereadora Tereza Nelma informou que amanhã haverá a
comemoração do dia municipal dos direitos da criança onde um grupo de
crianças, representante da UNICEF e outras autoridades estarão presentes
nesta Casa. Justificou o motivo da sua ausência na audiência pública
realizada nessa manhã sobre o PPA. Nada mais, havendo a tratar, foi
encerrada a presente sessão e convocada outra para o dia seguinte em
horário Regimental. Do que, para constar, lavrei e digitei a presente ata que
dato e assino. Maceió, 21 de novembro de 2017 – Maria Jairivane Sena da
Silva----------------------------------Redatora de Atas e Debates.

