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Ata da 124ª Sessão Ordinária da 21ª Legislatura da Câmara Municipal de Maceió.

Aos (21) vinte e um dias do mês de março do ano de 2018 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, Ana Hora, Dudu Ronalsa, Eduardo Canuto,
Francisco Sales, Francisco Filho, Fátima Santiago, José Márcio Filho,
Luciano Marinho, Lobão, Maria Aparecida, Ronaldo Luz, Silvânio Barbosa,
Samyr Malta, Siderlane Mendonça, Silvania Barbosa e Tereza Nelma. Foram
justificadas as ausências dos demais vereadores. Foi lida e aprovada a ata
da sessão anterior. No Grande Expediente, como Primeiro Orador, o
vereador Silvânio Barbosa, saudou o vereador Antônio Holanda pela ação de
futevôlei realizada no último domingo no bairro Benedito Bentes onde esteve
presente o Deputado Estadual Dudu Holanda. Informou sobre a reunião com
sua equipe onde foram traçadas ações para a região e solicitou a mesma
elaborar um requerimento para a limpeza próximo ao batalhão de polícia
militar. Sugeriu ao Prefeito de Maceió construir uma área de esporte para a
população local e fez apelo aos vereadores Antônio Holanda, Ana Hora,
Samyr Malta, Fátima Santiago e Maria Aparecida para juntos ao Prefeito Rui
Palmeira buscar mais melhorias para o Benedito Bentes e região. O
Segundo Orador, vereador Francisco Sales, destacou a questão da saúde
pública em nosso País focando a cidade de Maceió, onde muitas pessoas
pedem socorro devido á falta de acesso aos atendimentos pelo SUS. Teceu
comentário sobre as cobranças que estão sendo feitas por terceiros aos
usuários para ter acesso ás fichas para marcação de consultas nos postos
de saúde, onde este vereador vê como um comércio ilegal e o poder público
nada têm feito para coibir essa prática. Concluiu registrando as visitas que
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fez aos postos de saúde onde verificou essa denúncia. Em aparte, a
vereadora Fátima Santiago, testemunhou que essa prática é crônica e o caos
começa pelo Ministério da Saúde devido os valores pagos pelos
procedimentos aos médicos, e isso acarreta na falta de interesse dos
profissionais para realizar seu trabalho e consequentemente diminui o
atendimento. Espera que o Ministério da Saúde repense esses valores.
Retornando, o orador aguarda que a Secretaria de Saúde e o Ministério da
Saúde tomem providências. Em aparte, a vereadora Silvânia Barbosa,
testificou a prática nas vendas das fichas como também lembrou a denúncia
feita referente os atendimentos para os portadores de glaucoma. O Terceiro
Orador, vereador Lobão, registrou a conclusão da pintura da faixa de
pedestre próximo ao viaduto no bairro Jacintinho e agradeceu pela ação. No
Prolongamento do Expediente, nada constou. Feita a chamada para a
Ordem do Dia, foram constatadas as mesmas presenças da chamada
inicial. Não havendo pauta para ser deliberada. Passando para o Expediente
Final, não houve oradores inscritos. 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 março de 2018 – Maria Jairivane Sena da Silva
- Redatora de Atas e Debates.

