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Ata da 97 Sessão Ordinária da 21ª Legislatura da Câmara Municipal de Maceió

Aos (14) quatorze dias do mês de novembro do ano de 2017 às (15h) quinze
horas, sob a presidência em exercício da vereadora Silvania Barbosa,
reuniu-se a Câmara Municipal de Maceió situada a Praça Marechal Deodoro,
número 376(trezentos e setenta e seis) com a presença dos vereadores;
Lobão, Francisco Sales, Dudu Ronalsa, Kelmann Vieira, Maria Aparecida,
Ronaldo Luz, Fátima Santiago, Samyr Malta, Siderlane Mendonça, Silvânio
Barbosa, Silvio Camelo, Simone Andrade e Tereza Nelma. Como Primeiro
orador vereador Ronaldo Luz reportou-se as reivindicações de estudantes e
moradores que residem nas proximidades da Praça Gonçaves Lêdo, com
relação a moradores de rua da localidade que, causando transtornos e
insegurança aos moradores, em tempo que solicita da segurança pública um
posicionamento e que se resolva com brevidade essa questão, levando a
população a segurança e tranqüilidade devida. Para concluir também registra
que esse vereador já solicitou um PM Box e uma academia ao ar livre para
localidade citada. Segundo Orador vereador Samyr Malta passa a tratar a
questão da Previdência, onde a mesma é retratada como um rombo e
sabemos que é uma inverdade essa afirmativa, pois todos nos temos
conhecimento, que se trata de desvio de impostos que não são usados para
os aposentados e sim para outras finalidades. Fala que esse vereador não
entende o posicionamento dos meios de comunicação a respeito da forma
que os mesmos levam a informação à população sobre a previdência falando
que a mesma tem um rombo. Terceiro Orador vereador Francisco Sales
discorre sobre o trabalho da SENTABES, em tempo que pontua a
necessidade para mais infra estrutura, junto aos mercados públicos do nosso
município. Diz que como comerciante esse vereador tem conhecimento do
momento difícil que passa o País, retratando os números de desempregados
e desta forma tendo uma demanda de pessoas desempregadas migrando
para o comercio informal. Diz que não só o Mercado da Produção tem que
ter a atenção para melhorias, onde todos os mercados públicos de Maceió
têm que ter a estrutura para atender os novos comerciantes e a população
como um todo. Quarto Orador vereador Lobão passa a agradecer as
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melhorias realizadas em Maceió pelas equipes do Executivo, fazendo um
breve relato das mesmas. Parabeniza a fala no dia de hoje do vereador
Francisco Sales por ter citado os problemas existentes nos Mercados
Públicos do nosso município, passando a citar a verba que está destinada
para melhorias dos mesmos, ao tempo que abre parênteses para o Mercado
da Produção, fazendo observação que entra e sai Governo e não é feito as
melhorias devidas para o mesmo. Em seguida solicita que o vereador
Francisco Sales, junto com esse vereador e os demais pares, venha a
fiscalizar o uso da verba hora citada. Em aparte vereador Francisco Sales se
coloca a disposição para a fiscalização citada pelo orador, onde também se
posicionaram sobre o tema os vereadores; Samyr Malta e Siderlane
Mendonça. Em aparte vereador Siderlane Mendonça faz uso da palavra
para registrar o sucesso da feira de Artesão no Benedito Bentes no último
final de semana. Quinto orador vereador Silvânio Barbosa fala da sua visita
em Itapevi e Jandira em São Paulo, onde está fazendo coleta de dados de
como funciona o transporte público em outras localidades, tendo em vista
que esse vereador vem reivindicando melhorias para o nosso transporte,
através de um projeto de sua autoria. Em aparte os vereadores; Francisco
Sales, Lobão e Samyr Malta, trazem mais subsídios sobre o tema,
concordando com as melhorias citadas pelo orador para o Transporte
Público. Retornando orador agradece o superintendente da SEMAS, pela
iluminação natalina no Benedito Bentes, bem como em toda Maceió.
Passando para o Prolongamento do Expediente, lidos; Comunicado nº
228595/2017,228570/2017, 228583/2017 e 4662/2017, Ministério da
Educação – Liberação de Recursos Financeiros, destinados a garantir a
execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação, protocolos; nº 4656/2017,4666/2017, 4661/2017 e 4662/2017;
Ofícios; nº 191/2017 e 192/2017 – Conselho Tutelar do Benedito Bentes –
Relatórios de atendimentos e estatístico quanto aos casos de Direitos
Violados referente ao período de 01 de outubro à 31 de outubro de 2017,
protocolos; nº 4642/2017 e 4641/2017. 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; Requerimento
nº 08/2017 do vereador Siderlane Mendonça, protocolo nº 4726, em
discussão única, com justificativa de voto do autor; Requerimento nº 04/2017
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do vereador Luciano Marinho, protocolo nº 4725/2017, em discussão única;
Requerimentos nº 98/2017 e 97/2017 do vereador Silvânio Barbosa,
protocolos; 4652/2017 e 4651/2017, discutido pelo autor em discussão única;
Requerimentos; 78/2017, 77/2017 e 73/2017 do vereador Dudu Ronalsa,
protocolos; nº 4548/2017, 4547/2017 e 4474/2017, em discussão única;
Requerimentos do vereador Ronaldo Luz; 16/2017 e 15/2017, protocolos; nº
4563/2017 e 4564/2017, em discussão única; Moção de aplauso da
vereadora Tereza Nelma, protocolo nº 4553/2017, em discussão única;
Moção de Congratulações do vereador Silvio Camelo, protocolo nº
4545/2017, em discussão única; Requerimentos; 213/2017 e 218/2017 da
vereadora Simone Andrade, protocolos; 4486/2017 e 4562/2017, em
discussão única. Passando para o Expediente Final, vereador Lobão
agradece ao coordenador do Centro de Zoonoses, junto à implantação de
políticas públicas para os animais, citando o requerimento para castra mento
de animais, onde querem levar esse serviço para população de rua. Nada
mais havendo a tratar foi encerrada a presente Sessão e convocada outra
para próxima quinta-feira em horário regimental. Do que para contar lavrei e
digitei a presente ata que dato e assino, Kely Cistina Lopes dos Santos
Redatora de Ata e Debates, Maceió 14 de novembro de 2017.

