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Aos (28) vinte e oito dias do mês de novembro do ano de 2017, 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: Antônio Holanda, Fátima Santiago, Dudu Ronalsa, Francisco
Sales, Galba Netto, Luciano Marinho, Lobão, Maria Aparecida, Ronaldo Luz,
Samyr Malta, Silvio Camelo, Siderlane Mendonça, Silvânia Barbosa, Silvânio
Barbosa e Tereza Nelma. Foram justificadas as ausências dos demais
vereadores. Lida e aprovada a ata da sessão anterior. Neste momento
assume a presidência dos trabalhos a vereadora Silvânia Barbosa. Passando
para o Grande Expediente como Primeiro Orador Vereador Silvânio
Barbosa discorre sobre a reunião realizada com o coronel Ivon sobre a
atuação da guarda municipal nas escolas com implantação das unidades
bases. Destaca que ontem à tarde esteve na escola Heloisa de Gusmão,
reunido com diversos outros membros de outras escolas, junto com o
comando da polícia militar, guarda municipal, ministério público, buscando
viabilizar meios para garantir a segurança dos funcionários, pais e alunos
nas escolas. Solicita que seja inserido na pauta da ordem do dia de hoje o
requerimento de sua autoria solicitando que seja encaminhada para esta
Casa Legislativa, a Comissão de Educação ou ao gabinete deste vereador,
que semanalmente (toda segunda-feira) seja enviada a relação dos guardas
municipais que atuaram permanentemente no combate à criminalidade nas
escolas e creches da rede municipal situadas no Conjunto Benedito Bentes.
Em aparte o vereador Francisco Sales corroborou com o pronunciamento
do orador e questiona se de fato haverá número suficiente de guardas
municipais para tomar conta das escolas municipais e como isso ocorrerá.
Retornando o orador afirmou que entende perfeitamente a atitude do
coronel Ivon em nesse momento priorizar as crianças estudantes da rede
municipal que estão precisando desse “socorro”. Menciona que estive hoje
pela manhã na audiência pública sobre o transporte público do Benedito
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Bentes de autoria do vereador Siderlane Mendonça. Na oportunidade
apresentou propostas para melhorar o sistema de transporte do bairro citado
a exemplo aumentar a demanda de ônibus, diminuir o valor da passagem,
melhorar os terminais, entre outros. Propus também que fosse colocado
ônibus e micro-ônibus para a comunidade do Bela Vista que anda quase 2km
a pé para pegar sua condução. Afirma que todas as suas propostas estarão
na LOA. O Segundo Orador Vereador Siderlane Mendonça comenta que
hoje pela manhã realizou a audiência pública que discutiu o SISTEMA DE
TRANSPORTE PÚBLICO NO BENEDITO BENTES a audiência ocorreu na
praça pública do bairro mencionado, com a finalidade de buscar melhorias
para o transporte público na região citada, pois se faz necessárias mudanças
e destaca que é a pela primeira vez que a Câmara foi ao Benedito Bentes
para tratar do assunto. Agradeceu a presença dos vereadores Silvânio
Barbosa e Luciano Marinho na sessão supracitada. O Terceiro Orador
Vereador Francisco Sales passa a tratar sobre a audiência pública
realizada hoje no plenário desta Casa que tratou da LOA, reforçando e
parabenizando o momento dessa grande reunião que foi amplamente
debatida sobre a saúde, educação e segurança da nossa capital. A Quarta
Oradora Vereadora Tereza Nelma menciona que está acompanhando,
desde ontem, as reuniões que buscam alternativas para prevenir a violência
nas 17 escolas municipais que ficam na região do Benedito Bentes. Reitera
que pelo o que acompanhou nos relatos, seis delas estão em situação ainda
mais graves. Afirma está atenta aos desdobramentos das ações, já que além
de presidente da Comissão dos Direitos Humanos da Câmara, também foi
indicada para acompanhar de perto esta situação onde faz questão de se
colocar à disposição para contribuir com o que for necessário. A violência
não pode impedir o direito de nossas crianças irem para aula. Passa a tratar
sobre a audiência pública realizada hoje nesta Casa que tratou da LOA,
discorrendo sobre o tema. Destaca que a demanda é enorme seja na saúde
ou na educação fazendo um apelo ao colegiado que estejam mais próximos
e atentos quanto essa temática. Em aparte os vereadores Fátima Santiago
e Ronaldo Luz explanam sobre a peregrinação que os pacientes enfrentam
quanto ao diagnóstico precoce de uma enfermidade que deveria ocorrer na
atenção básica. Sugestiona que a Comissão de Saúde convoque uma
reunião para saber como os recursos estão sendo distribuídos. Retornando a
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oradora pontua que há dois meses as mulheres de Maceió, que utilizam
transporte público entre 20h e 5h, podem pedir parada em qualquer local do
percurso da linha. Este direito está assegurado pela lei da Parada Segura,
que é de autoria desta parlamentar. Parabeniza o jovem Jonatha Marcone
Silva de Deus morador do município de Capela, aluno da 3ª série do ensino
médio que irá representar Alagoas entre os 27 estudantes brasileiros
escolhidos para vivenciar a jornada de um senador entre o período de 27 de
novembro a 2 de dezembro, em Brasília. A parlamentar irá propor uma
Moção de Congratulação ao jovem citado bem como a Escola Estadual de
Ensino Integral Edite Machado. No Prolongamento do Expediente foram
lidos: Projeto de Lei Nº 193/17 de autoria da vereadora Simone Andrade –
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária do distrito de Floriano
Peixoto, protocolo nº 4879/17; Projeto de Lei Nº 194/17 de autoria da
vereadora Simone Andrade – Declara de utilidade pública o Ministério de
Evangelização Resgatando vidas para Deus, protocolo nº 4878/17; Projeto
de Lei Nº 192/17 de autoria do vereador Ronaldo Luz – Estabelece a
obrigatoriedade de todos os hospitais que realizam procedimentos cirúrgicos,
dispor de UTI no âmbito do município de Maceió e dá outras providências,
protocolo nº 4874/17; Tribunal de Contas do Estado de Alagoas –
Contratação direta, dispensa de licitação, medida cautelar de oficio,
referendo cautelar, decisão simples nº 48/17 – GCRSC Referendada,
protocolo nº 4716/17; Parecer Final – Projeto de Lei Nº 163/17 – Poder
Executivo – Dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2018/2021 e
dá outras providências, protocolo nº 4999/17. 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 Lei Nº 160/17 de autoria do vereador Luciano Marinho, em 2ª
Discussão, protocolo nº 4353/17; Projeto de Decreto Legislativo Nº 15/17 de
autoria do vereador Silvânio Barbosa, em 1ª Discussão, protocolo nº
3423/17; Moção de Aplauso de autoria do vereador Silvânio Barbosa, todos
em Discussão Única, protocolo nº(s) 4695/17 e 4785/17; Requerimentos de
autoria da vereadora Fátima Santiago, todos em Discussão Única, protocolo
nº(s) 4883/17 e 4884/17; Requerimentos de autoria do vereador Francisco
Sales, todos em Discussão Única, protocolo nº(s) 4870/17 e 4871/17;
Requerimentos de autoria do vereador Lobão, todos em Discussão Única,

ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ

SETOR DE ATAS E DEBATES

protocolo nº(s) 4556/17 e 4556/17; Requerimentos de autoria do vereador
Luciano Marinho, todos em Discussão Única, protocolo nº(s) 4759/17 e
4873/17; Requerimentos de autoria do vereador Dudu Ronalsa, todos em
Discussão Única, protocolo nº(s) 4942/17 (discutido pelo autor), 4943/17
(discutido pelo autor), 4769/17 e 4777/17; Requerimentos de autoria da
vereadora Tereza Nelma, todos em Discussão Única, protocolo nº(s) 4931/17
e 4932/17; Requerimento de autoria da vereadora Silvânia Barbosa, em
Discussão Única, protocolo nº 4798/17; Requerimento de autoria do vereador
Silvânio Barbosa, em Discussão Única, protocolo nº 4918/17. No Expediente
Final usou da palavra o vereador Lobão para agradecer ao superintendente
Francisco Lins por ter se colocado à disposição para instalação da
iluminação no terreno baldio que está sendo transformado em um espaço de
lazer para comunidade. O referido espaço fica localizada na Travessa São
Sebastião e a Rua do Campo Beira da Lagoa no bairro do Bom Parto. Bem
como agradece a equipe da empresa Disk Metralha pela entrega na noite de
hoje a noite no bairro da Vila Brejal. Por fim também agradece a turma de
Coqueiro Seco pela participação da sua banda Cheiro de Calcinha na quinta
parada LGBT. 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,
28
de
novembro
2017.
__________________________________________Fabíola
Marinho
Barbosa– Redatora de Atas e Debates.

