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Aos (22) vinte e dois dias do mês de novembro do ano de 2017, às 15h00min
(quinze horas), sob a presidência em exercício da vereadora Silvânia
Barbosa, 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: Fátima Santiago, Francisco Filho,
Francisco Sales, Galba Netto, Luciano Marinho, Dudu Ronalsa, Lobão, Maria
Aparecida, Ronaldo Luz, Samyr Malta, José Marcio, Silvio Camelo,Antonio
Holanda, Siderlane Mendonça, Silvânio Barbosa,Kelmann Vieira, Simone
Andrade e Tereza Nelma. Foram justificadas as ausências dos demais
vereadores. Lida e aprovada a ata da sessão anterior. Em seguida convida
para compor a Mesa o representante da UNICEF senhor Robert Gass, bem
como solicita os vereadores Siderlane Mendonça e Luciano Marinho para
fazerem adentrarem no plenário da Casa os “vereadores mirins”. A senhora
presidente menciona que o Dia Mundial das Crianças e dos Adolescentes é
celebrado no dia 20 do corrente mês, onde aqui em Maceió, devido ao Dia
da Consciência Negra, estamos recebendo hoje crianças e adolescentes de
diversos bairros do nosso município em alusão a esta data. Nesse sentido,
as crianças irão participar da sessão ordinária desta quarta-feira, assumindo
o papel de alta visibilidade no setor público. Esta ação é de iniciativa do
UNICEF que elegeu para este ano o tema: “Crianças no controle”. Além de
Maceió, oito capitais participantes da plataforma dos centros urbanos
também estão engajadas deste momento. Representando a presidente em
exercício, vereadora Silvânia Barbosa, a aluna Maria Eduarda, de 12 anos e
moradora da Boca do Rio. Representando a vereadora Tereza Nelma, a
aluna Fabricia Vitória, de 12 anos, moradora do Vergel do Lago.
Representando o Prefeito de Maceió, o aluno Akysson Hasller. Passando
para o Grande Expediente não houve quem fizesse uso da palavra. No
Prolongamento do Expediente foram lidos: Projeto de Lei N 187/17
Comissão de Direitos Humanos e Comissão da Criança e do Adolescente –
Institui no âmbito do município de Maceió, o Dia Municipal dos Direitos da
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Criança e do Adolescente, protocolo nº 4836/17. Pela Ordem o vereador
Francisco Filho convida todos para sessão pública de autoria deste
vereador que será realizada amanhã as 9hrs no plenário desta Casa a fim de
debater sobre o transporte e trânsito da nossa capital. Feita chamada para
Ordem do Dia foram constatadas as mesmas presenças da chamada
inicial onde foram lidos e aprovados os requerimentos e projetos de
números: Requerimentos de autoria do vereador Lobão, todos em
Discussão Única, protocolo nº(s) 4677/17 e 4729/17; Requerimentos de
autoria da vereadora Silvânia Barbosa, todos em Discussão Única, protocolo
nº(s) 4800/17 e 4801/17; Requerimento de autoria do vereador Francisco
Sales, em Discussão Única, protocolo nº 4829/17. No Expediente Final não
houve quem fizesse uso da palavra. Nada mais havendo a tratar foi
encerrada a presente sessão ordinária e convocada outra para amanhã em
horário regimental. Do que para constar, lavrei e digitei a presente ata que
dato
e
assino.
Maceió,
22
de
novembro
2017.
__________________________________________Fabíola
Marinho
Barbosa– Redatora de Atas e Debates.

