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. Ata da 89º Sessão Ordinária da 21ª Legislatura da Câmara Municipal de Maceió

Aos (24) dias do mês de outubro 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, número 376(trezentos e setenta
e seis) com as presenças dos vereadores: Lobão, Antonio Holanda, Davi
Davino, Francisco Holanda Filho,Francisco Sales, Galba Novais Netto,
Luciano Marinho, Maria Aparecida,Dudu Ronalsa, Ronaldo Luz,José Marcio,
Fátima Santiago, Samyr Malta, Siderlane Mendonça, Silvio Camelo,Silvania
Barbosa, Simone Andrade e Tereza Nelma. Foram justificadas as ausências
dos demais vereadores. No Prolongamento do Expediente como primeiro
orador o vereador Francisco Sales faz um breve relato sobre o café
oferecido pela FECOMERCIO, estando presentes alguns parlamentares
desta Casa Legislativa, onde esse vereador também participou do evento,
ressaltando de forma positiva os temas tratados na ocasião. Em aparte
vereador Francisco Holanda Filho discorre sobre a criação do Conselho
Municipal Econômico, pontuando os benefícios que a mesma vai trazer aos
setores, sendo um espaço onde vão poder recorrer para esclarecimentos,
dentre outros benefícios. Por fim registra o apoio desse vereador a todas as
questões hora citada pelo orador, referente aos temas que foram debatidos
no citado café oferecido pela FECOMERCIO. Retornando orador reitera
sua opinião no que diz respeito à importância do apoio a instalação de
indústrias na nossa cidade, que só traz benefícios e crescimento ao
Município. Em seguida Registra Comenda que o Ministro Marx Beltrão
recebeu (Comenda Afrânio Lages), por seu trabalho á frente do Ministério do
Turismo, ao tempo que parabeniza o vereador Eduardo Canuto por esse
feito. Por fim parabeniza com satisfação os 140 anos do Colégio Nossa
Senhora do Bom Conselho, onde esse vereador foi aluno do mesmo, ao
tempo que cita a necessidade do fortalecimento da Instituição, registrando
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também que o citado colégio vai ser homenageado com a Comenda Jarede
Viana. Segundo orador vereador Siderlane Mendonça agradece ao
executivo na pessoa do Prefeito Rui Palmeira referente ao compromisso
firmado, que a partir da próxima semana vão ser realizadas as melhorias
junto a colocação de um novo asfalto em toda a Avenida Benedito Bentes ll e
na Avenida Mundaú. Logo após tranqüiliza os feirantes, afirmando que os
mesmos não vão ser retirados dos canteiros do Benedito Bentes, até que o
Prefeito Rui Palmeira tome uma posição sobre a questão. Logo após cita
visita na Escola Elma Marques no Benedito Bentes ll, onde foi detectada na
mesma varias infiltrações e através de uma parceria publico/privada, vamos
realizar as devidas melhorias na unidade educacional. Terceira Oradora
vereadora Tereza Nelma registra que esteve no dia de hoje participando de
uma Sessão Especial na Ufal , proposta por essa vereadora para entrega da
Comenda Senador Aurélio Viana para dois inspetores escolares; Ana Júlia
Pereira Lopes e Rostand Jóse Miranda, pelos serviços prestados a área da
Educação. Também menciona que nesse dia 23, nessa Casa Legislativa foi
entregue Comenda Maria Francisca Tereza Soares da Costa que foram
conferidas aqueles que combatem o Câncer de Mama preventivamente ou
que contribui para sua cura, sendo os homenageados; Jane de Holanda
Falcão e Dra. Maria Lucia Marques, onde na ocasião se fez presente,
representantes de várias ONGS a Casa Rosa e a sociedade civil. Seguindo o
registro de sua agenda, diz que participou da abertura da Semana Estadual
da Pessoa com Deficiência Visual, no centro Cyro Accioly, bem como
registra sua participação em evento no centro de Maceió, com varias
atividades voltadas para o Outubro Rosa, onde se fez presente no citado
evento à primeira-dama de Maceió, Tatiana Palmeira. Para concluir passa a
ler em tribuna índices que atrapalham o desenvolvimento do nosso País
dentre eles; a corrupção, violência a pobreza seguido de outros. Nesse
momento assume os trabalhos da Mesa o vereador Antonio Holanda. Pela
ordem vereador Ronaldo Luz parabeniza todos os Azulinos pela vitoria do
CSA. Quarto orador vereador Silvio Camelo ratifica as palavras do vereador
Ronaldo Luz, passando a discorrer a trajetória do CSA até a grande vitória
hora citada, onde o mesmo classificou-se para serie B do Campeonato
Brasileiro de Futebol, em tempo que agradece ao Executivo pelo recurso
cedido ao clube referente à data do ano passado, bem como solicita que
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também seja liberado a emenda do recurso já previsto para esse ano.
Quinto Orador vereador Lobão passa a ler em tribuna sua agenda positiva,
ao tempo que parabeniza a vitória do CSA mencionando a Lei aprovada por
essa Casa, referente à legalização para vendas de bebidas alcoólicas no
estádio. Por fim agradece a todos os órgãos competentes que atendem as
solicitações desse vereador, passando a pontuar algumas que já foram
realizadas a exemplo da obra dos sanitários na Rua das Árvores, dentre
outras. No Prolongamento foi lido: Mensagem nº 43/2017, projeto de Lei nº
163/2017 do Poder Executivo Municipal- Submete a apreciação desta
Câmara Municipal, o projeto de Lei que dispõe sobre o Plano Plurianual
Municipal (PPAM), para o quadriênio 2018/2021, protocolo nº 4399/2017;
Mensagem Nº 47/2017, projeto de Lei nº 164/2017 do Poder Executivo
Municipal- Submete a Apreciação desta Câmara Municipal, o projeto de Lei
que dispõe sobre o Conselho Municipal de Desenvolvimento econômico e
social do município de Maceió- COMDEM, protocolo nº 4411/2017; Projeto
de Lei nº 161/2017 do vereador Zé Márcio Filho- Altera a denominação da
Rua Q, Bairro Loteamento Canto do Mainá para Rua Otília Oliveira Fontes e
dá outras providências, protocolo nº 4367/2017; Projeto de Lei nº 162/2017
do vereador Lobão- Dispõe sobre a instalação de sonorizadores antes de
todos os equipamentos de fiscalização eletrônica em funcionamento das vias
urbanas de Maceió, protocolo nº 4369/2017. 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, Justiça e Redação
Final, protocolo 3602/2017 em 2º discussão; Projeto de Lei nº 126/2017 do
Poder Executivo Municipal, protocolo nº 3442/2017 em 2º discussão; Projeto
de Lei nº 83/2017 do vereador Davi Davino, protocolo nº 1932/2017 em 2º
discussão; Projeto de Decreto Legislativo nº 09/2017 do vereador Siderlane
Mendonça , protocolo nº 2198/2017 em 2º discussão. Projetos de Lei nº
128/2017 e 134/2017 do vereador Kelmann Vieira, protocolos nº 3562/2917 e
3796/2017 em discussão única; Projeto de Lei nº 121/2017 do vereador
Dudu Ronalsa, protocolo nº 3144/2017 em 1º discussão; requerimentos nº
204/2017, 210/2017 e 211/2017 da vereadora Simone Andrade, protocolos
nº 4114/2017, 4188/2017 e 4187/2017 em discussão única; Indicações nº
54/2017, 66/2017, 68,69,70/2017, protocolos nº 4147/2017, 4148/2017,
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4150/2017, 4151/2017 e 4152/2017 em discussão única. Moção de
Congratulação do vereador Silvio Camelo, protocolos nº 4413/2017 á
4416/2017 em discussão única. Indicação nº 48 do vereador Siderlane
Mendonça, protocolo 4400/2017 em discussão única. Requerimento de
Decreto legislativo nº 13/2017 da vereadora Fátima Santiago, protocolo nº
4427/2017. Requerimento de Regime de Urgência do vereador Francisco
Holanda, onde foram designados pelo Presidente para relatoria especial os
vereadores; Francisco Sales e Dudu Ronalsa, protocolo nº 4429/2017.
Projeto de Decreto Legislativo nº 17/2017 do vereador Francisco Holanda
Filho, protocolo nº 3565/2017 em 1º discussão. Requerimento - Sessão
Extraordinária, logo após o término desta, protocolo nº 4428/2017 em
discussão única. 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, 24 de
outubro de 2017. Kely Cristina Lopes dos Santos- Redatora de Atas e
Debates.

