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Aos (07) sete dias do mês de março do ano de 2018, às 15h00min (quinze
horas), sob a presidência do vereador Kelmann Vieira, reuniu-se na Câmara
Municipal de Maceió, situada a Praça Marechal Deodoro, número 376
(trezentos e setenta e seis) nesta capital, com as presenças dos vereadores:
Dudu Ronalsa, Francisco Sales, Fátima Santiago, Galba Netto, José Márcio
Filho, Lobão, Maria Aparecida, Ronaldo Luz, Samyr Malta, Siderlane
Mendonça, Silvânia Barbosa, Silvânio Barbosa, Silvio Camelo e Tereza
Nelma. Foram justificadas as ausências dos demais vereadores. Lida e
aprovada a ata da sessão anterior. Passando para o Grande Expediente
como Primeira Oradora Vereadora Silvânia Barbosa indaga sobre o veto
do executivo sobre o projeto de sua autoria, que obrigaria as empresas do
setor de transporte público (ônibus) a instalar sinal de wi-fi nos coletivos da
capital. A vereadora também se mostrou bastante chateada por seu projeto
ter sido alvo de ironia por parte de um dos membros do conselho dos
rodoviários, lendo em tribuna o que o conselheiro teria escrito em um grupo
de “whatsapp” onde em um trecho foi dito “desse jeito, além do wi-fi, os
empresários deveriam também servir cafezinho aos passageiros”. O
conselheiro em questão também teria chamado o Legislativo de “demagogo
e provinciano”. Bastante indignada a parlamentar afirma que é preciso dar
um basta nessa situação e ter os projetos de lei aprovados e efetivamente
postos em prática, o que as empresas não fazem, desrespeitando esse
poder. Defende que para isso, é preciso fazer com que o aumento da tarifa
de ônibus volte a ser debatido e decidido por esta Casa. Informa que
protocolou hoje o Projeto de Lei com esse fim e espero contar com o apoio
dos colegas vereadores. Em aparte os vereadores José Márcio Filho,
Silvânio Barbosa, Silvio Camelo, Francisco Sales e Samyr Malta
parabenizaram o pronunciamento da oradora bem como explanaram seu
ponto do vista com relação ao tema em questão. Exigiram respeito à está
Casa. Destacam quanto um dos questionamentos dos empresários é sobre
quem vai pagar pelo wi-fi, pelo botão de pânico e ar-condicionado, tudo isso
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aprovado aqui na Casa. Em resposta foi afirmado que quem vai pagar é a
população, porque já paga passagem muito cara por um serviço de péssima
qualidade, com ônibus velhos, lotados e que demoram uma eternidade para
passar no ponto. Outra ponto defendido pelos vereadores que apartearam foi
quanto a importância em trazer o valor do aumento da passagem de ônibus
em Maceió para ser debatido e definido aqui no Legislativo, como foi no
passado. Retornando para esta Casa, os senhores vereadores, de fato,
poderão avalia se o aumento dado é justo ou se, necessário até, baixar o
valor da tarifa. Ressaltam que o Conselho é importante, mas na Câmara é
onde podemos escutar verdadeiramente a população. Por fim, deixam
registrado que provinciano é pagar R$ 3.80 (três reais e oitenta centavos) e
andar em pé nos ônibus e quase sempre apertado. Retornando a oradora
teceu mais comentários quanto o tema em questão. Em seguida parabeniza
a sua assessora, senhora Socorro pela passagem no dia de hoje do seu
natalício. Pela Ordem o vereador Ronaldo Luz relata que prestou bastante
atenção nos pronunciamentos anteriores onde defende que essa Casa só se
fortalecerá quanto cortar o “cordão umbilical” com a prefeitura. Parabeniza o
bairro de Fernão Velho pelos seus 171 anos de existência, onde este
vereador é nasceu no bairro. Solicita que sua assessoria protocole uma
Moção de Pesar bem como solicita ao senhor presidente um minuto de
silêncio em memória do amigo Teixeirinha, do bairro do Rio Novo. Sendo
deferido seu pedido. A Segunda Oradora Vereadora Tereza Nelma se
solidarizou a vereadora Silvânia Barbosa em seu pronunciamento no tocante
a péssima qualidade dos transportes públicas de nossa capital, sendo
também favorável que a discussão da passagem dos ônibus volte para está
Casa. Informa que amanhã é o lançamento da Campanha Março Lilás para
prevenção do câncer de útero e indaga também sobre a Campanha
Setembro Vermelho para prevenção do coração da mulher. Discorre quanto
sua participação na manhã de hoje em um café da manhã na casa rosa onde
pode ouvir sobre a mesma problemática das mulheres acometidas com o
câncer de mama para que se faça a reconstrução mamária, direito esse já
adquirido porém deficitário na prática. Deixa Convite a todos que queiram
para participarem amanhã no Dia Internacional da Mulher, as 8hrs da manhã
da caminhada que vai da Praça Centenário a Praça dos Martírios afim de ter
uma audiência com o governador do estado, Renan Filho.
No
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Prolongamento foi lido: Projeto de Lei Nº 25/2018 de autoria da vereadora
Tereza Nelma – Institui no âmbito do município de Maceió a Campanha
Coração de Mulher e dá outras providências, protocolo nº 718/2018. Feita
chamada para Ordem do Dia não houve quórum para deliberar a pauta.
No Expediente Final não houve quem fizesse uso da palavra. Nada mais
havendo a tratar foi encerrada a presente sessão ordinária e convocada
outra sessão para amanhã em horário regimental. Do que para constar,
lavrei e digitei a presente ata que dato e assino. Maceió, 07 de março 2018.
__________________________________________Fabíola
Marinho
Barbosa– Redatora de Atas e Debates.

