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Aos (10) dez dias do mês de outubro 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: Antônio Holanda, Fátima Santiago, Dudu
Ronalsa, Eduardo Canuto, Francisco Filho, Francisco Sales, Galba Netto,
José Márcio, Kelmann Vieira, Luciano Marinho, Lobão, Maria Aparecida,
Ronaldo Luz, Samyr Malta, Silvio Camelo, Siderlane Mendonça, Silvânio
Barbosa e Tereza Nelma. Foram justificadas as ausências dos demais
vereadores. Passando para o Grande Expediente como Primeiro Orador
Vereador Silvânio Barbosa agradece a todos os envolvidos com caravana
da alegria, iniciativa deste vereador, que já fez a festa em diversas
comunidades na primeira semana do mês das crianças onde foi garantido a
diversão das crianças do Freitas Neto e Moacir Andrade, na Creche-Escola
Heloísa de Gusmão, do Cidade Sorriso 2, na creche-escola Luis Abílio, no
Benedito Bentes, na creche-escola Rodrigues Alves , no Feitosa, com a
parceria da Quadrilha junina Rosa dos Ventos e na Ponta da Terra, com a
parceria dos amigos do Futbarka. O parlamentar ressalta que irá continuar
levando alegria durante todo o mês de outubro para diversas comunidades.
Menciona que recebeu ontem e hoje a visita da equipe de engenheiros
coordenada pelo Paulo que foram na Grota da Alegria, Benedito Bentes, com
a retomada das obras de escadaria, pontilhões , corrimão, entre outras, que
é o programa “Vida Nova nas Grotas”, uma parceria do Governo do Estado,
com a ONU. Parabeniza o governador Renan Filho pela passagem do seu
aniversário e solicita sua assessoria uma Moção de Aplausos ao mesmo.
Parabeniza também o vereador Silvio Camelo pela aparição em horário
nobre com o partido verde a fim de conscientizar a população sobre a
importância do meio ambiente. Agradece ao superintendente da SLUM pelos
mutirões de limpeza que vem ocorrendo a exemplo que no último sábado
(07) aconteceu no Conjunto Henrique Equelman, ao tempo solicita que essa
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benesses se estenda por diversos bairros A Segunda Oradora Vereadora
Tereza Nelma justifica que semana passada não estava presente por estar
em atividades voltadas ao Outubro Rosa mostrando em tribuna uma filipeta
da Casa Rosa que é um realidade em outras cidades, hoje a partir das 15hrs
haverá uma tarde de atividades com essa finalidade de conscientizar a
mulher da importância do toque da sua mama, lembrando que esse mês é
simbólico em memória da mulher em busca da cura do câncer de mama.
Destaca que prevenir e detectar o câncer ainda no começo pode ser
primordial para salvar uma vida. Repudia a ação do presidente Michel Temer
em ter revogado o decreto dos tempos do império que “garantia” aos
advogados o direito de serem chamados de doutores. Em aparte a
vereadora Silvânia Barbosa defende que deve ter mais atitude quanto ao
incentivo aos exames mastiológicos. Lamenta que há muita propagando
porém a realidade é outra. Cita casos de negligência médica. Retornando a
oradora diz acreditar na necessidade para que haja as campanhas e
menciona que o outubro rosa tem ajudado mundialmente diversas mulheres.
Defende que se deve implantar a lei dos sessenta dias bem como a
reconstrução mamaria. Em aparte a vereadora Fátima Santiago menciona
que acompanha todas essas questões sociais da vereadora Tereza Nelma,
enaltecendo a importância do outubro rosa embora apesar de toda
companha falta acolhimento para as mulheres detectadas com a doença
supracitada. Retornando a oradora convida a toda sociedade civil para
participarem na praça da Faculdade hoje a partir das 15hrs das atividades
em alusão ao Outubro Rosa que serão oferecidos serviços de saúde e
repassadas orientações sobre a prevenção do câncer de mama. É muito
importante que toda população se mobilize e participe, destaca que essa
iniciativa é da primeira dama de nossa capital, senhora Tatiana Alvim. O
Terceiro Orador Vereador Francisco Sales utiliza a tribuna da Casa em
defesa dos hospitais psiquiátricos. Pontua que se reuniu com a diretoria e
com a comissão dos familiares em defesa da casa de saúde Miguel Couto,
no bairro do Bebedouro. O governo federal e o ministério da saúde,
infelizmente, está cada dia mais abandonando e esquecendo os hospitais
psiquiátricos para saúde dos pacientes. Destaca que em nossa capital
haviam quatro hospitais psiquiátricos e dois já fecharam as portas e os
outros dois estão prestes a fechar também. Pontua que já foi marcada uma
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audiência com o secretário de saúde, Thomaz Nonô para buscar melhorias e
soluções para os hospitais. Em aparte os vereadores Fátima Santiago,
Francisco Filho, Tereza Nelma e Ronaldo Luz corrobora com o
pronunciamento do orador no sentido que é uma preocupação muito grande
se acabar com a residência psiquiatra. Lamenta o fechamento dos hospitais
psiquiátricos passando a se criar uma rede de atendimento para os
pacientes. Discorrem sobre a falta de políticas públicas voltada ao doente
mental. Defende que se veja in loco a situação dos pacientes citado, onde os
mesmos estão entregue ao relento. Lembram que hoje é o dia mundial da
saúde mental. Relatam que em nossa cidade não há número de CAPS
suficiente para atender os deficientes mentais ao tempo que defendem para
que o orador faça uma audiência pública com esse tema. Afirmam que fechar
um hospital psiquiátrico é crime. O Quarto Orador Vereador Dudu Ronalsa
parabeniza os guardas municipais de nosso Estado, em especial aos da
nossa querida cidade, afirmando que este parlamentar continuará sendo um
grande parceiro desta categoria. Repudia de forma veemente a “atuação
artística” de Antônio Obá onde se apresenta nu raspando a imagem de
Nossa Senhora Aparecida. Lamenta que com essa mesma performance
Antônio Obá é finalista de um evento de exposições artísticas, chamado de
Prêmio Pipa de Artes Visuais. O parlamentar exige respeito para com todas
as religiões um vez que vivemos em um país laico. E defende que a troca de
ódio não deve ser uma opção e como católico temos o dever de defender
nossa Fé. Em aparte os vereadores Francisco Holanda, Francisco Sales,
Ronaldo Luz, Samyr Malta, Fátima Santiago e José Márcio mencionam
que existem vários viés inequívocas que levam várias pessoas a pôr em
pauta um descrédito ao catolicismo e isto é rotina no meio artístico
acreditando que defender um ponto de vista não é atacar o do outro e
precisamos repensar isso. Defendem que devemos saber conviver com as
diferenças. Lamentam a cotidiana falta de respeito ao próximo. Finalizando
reiteram que devemos, como catequistas, agentes de pastorais, católicos,
conhecer nossa Fé, ama-la, e repudiar este tipo de ataque a nossa Fé.
Retornando o orador comenta que irá apresentar uma Moção de Repúdio
ao artista Antônio Obá. Neste momento assume a presidência dos trabalhos
o presidente da Casa vereador Kelmann Vieira. No Prolongamento do
Expediente foi lido: Projeto de Lei Nº 149/2017 de autoria do vereador José

ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ

SETOR DE ATAS E DEBATES

Márcio – título de cidadão honorário ao prefeito de São Paulo João Dória,
protocolo nº 4213/2017. 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: Projeto de
Resolução de autoria da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final
em 1ª Discussão, protocolo nº 3602/2017; Projeto de Decreto Legislativo Nº
13/2017 de autoria do vereador Silvânio Barbosa em 1ª Discussão, protocolo
nº 3304/2017; Projeto de Lei Nº 102/2017 de autoria do vereador Silvânio
Barbosa em 1ª Discussão, protocolo nº 2422/2017; Projeto de Lei Nº 122 –
I/2017 de autoria do vereador Silvânio Barbosa em 1ª Discussão, protocolo
nº 3151/2017; Projeto de Lei Nº 80/2017 de autoria do vereador Dudu
Ronalsa em 1ª Discussão, protocolo nº 1989/2017; Projeto de Lei Nº
111/2016 de autoria do vereador Cleber Costa em 1ª Discussão, protocolo nº
2464/2017; Requerimento de autoria da vereadora Fátima Santiago em 1ª
Discussão; Requerimentos de autoria do vereador Lobão todos em
Discussão Única, protocolo nº(s) 4087/2017 a 4094/2017; Moção de Repúdio
de autoria do vereador Dudu Ronalsa, em Discussão Única. No Expediente
Final facultada a palavra ao vereador Lobão agradece a atenção do Ministro
Maurício Quintella a solicitação deste vereador bem como ao coronel Ivon e
a fundação municipal de ação cultural e toda equipe pelo apoio ao evento
Maceió Rock no último sábado além de registrar a realização do “Moto Fest”.
Informa a entrega do sanitário reformado da Praça dos Palmares e
posteriormente da rua das árvores e conclui registrando outros
agradecimentos referente as solicitações deste vereador em benefício da
população. Tranquiliza a comunidade da Avenida Senador Rui Palmeira
quanto o desconforto devido a obra no local e informa o início do cadastro
das famílias que moram em casas inundáveis na Vila Brejal para receberem
o aterro. 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,
10
de
outubro
2017.
__________________________________________Fabíola
Marinho
Barbosa – Redatora de Atas e Debates.

