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Aos (13) treze dias do mês de março do ano de 2018, 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, Davi Davino, Dudu Ronalsa, Eduardo Canuto, Francisco
Sales, Francisco Filho, Fátima Santiago, Galba Netto, José Márcio Filho,
Lobão, Luciano Marinho, Maria Aparecida, Ronaldo Luz, Samyr Malta,
Siderlane Mendonça, Silvânia Barbosa, Silvânio Barbosa e Silvio Camelo.
Foram justificadas as ausências dos demais vereadores. Lida e aprovada a
ata da sessão anterior. Passando para o Grande Expediente como
Primeiro Orador Vereador Eduardo Canuto indaga sobre o seu retorno
aos trabalhos, ele que é líder do governo na Casa, esteve afastado por
quatro meses, em licença médica, por ter sofrido uma fratura no tornozelo
esquerdo, onde foi submetido a uma cirurgia, inclusive com enxerto, para
reconstruir o tendão. Durante a recuperação, o vereador foi diagnosticado
com trombose femoral que chegou a 12cm de extensão. Comenta em tribuna
que foram 125 dias difíceis de recuperação dessa fratura grave que sofreu.
Ao longo do tratamento, acabou sendo acometido e diagnosticado com uma
trombose que preocupou a ele, seus familiares e médicos. Foram três locais
que a trombose o atingiu e hoje está somente com 18% da circulação ideal
na perna. Foi liberado para voltar hoje, quarta e quinta desta semana, mas
será reavaliado para saber como está a situação. Apesar de tudo isso,
agradeceu o apoio desta Casa ao longo desse processo e todos os colegas
parlamentares que o visitaram em sua residência e no hospital. Pontua que
foi uma idéia do vereador Dudu Ronalsa lançar o presidente da Casa
Kelmann Vieira para governador nas eleições deste ano. Neste momento o
senhor presidente anuncia que a suplente Ana Hora assumirá essa semana
o mandato na vaga que será deixada pelo vereador Galba Novaes Netto, que
irá assumir o cargo de diretor-presidente do Instituto de Proteção e Defesa
do Consumidor de Alagoas – o antigo Procon. Pela Ordem o vereador
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Galba Netto pontua que não preparou nada para falar sobre seu
afastamento temporário desta Casa porque pensa em fazê-lo em outro
momento, como seu último pronunciamento neste ano, ainda como vereador
em exercício. Mas agradeceu pelas palavras de vossa excelência, senhor
presidente, e disse que assume o cargo no Instituto Procon, na nova
composição arrojada e moderna na estrutura do estado feita pelo governador
Renan Filho. De toda forma, também agradeceu o companheirismo que teve
e têm com os colegas parlamentares. Por fim diz que esse período na
Câmara foi de muito amadurecimento, que deve o ajudar na condução do
seu novo desafio. O Segundo Orador Vereador Dudu Ronalsa parabeniza
o vereador Galba Netto o desejando boa sorte na condução da sua pasta.
Dirigiu-se ao presidente Kelmann vieira ratificando a competência e preparo
do mesmo para concorrer a próxima eleição à governador. A respeito da
decisão do prefeito Rui Palmeira defende que esse é o momento para
continuar trabalhando em prol da população maceioense. Em aparte os
vereadores José Márcio Filho e Siderlane Mendonça deram as boas
vindas ao vereador Eduardo Canuto. Passa a tratar sobre a eventual
desistência do prefeito Rui Palmeira nessa eleição para governador.
Defendem que seja lançado o nome do presidente da Casa vereador
Kelmann Vieira para as próximas eleições por se tratar de um político ficha
limpa e um homem probo. O Terceiro Orador Vereador Francisco Sales
comenta o ato corajoso do prefeito Rui Palmeira ao anunciar que não será
candidato a governador. Acredita que esse é o momento para que a
prefeitura mantenha o foco nas realizações dos trabalhos. Menciona
respeitar a decisão do prefeito onde acredita que agora é a hora de
fortalecimento das benesses voltadas para a nossa cidade. Em aparte
vereador Silvio Camelo defende que o processo democrático é muito
dinâmico. Discorre que de fato havia uma expectativa para esse anuncio do
prefeito Rui Palmeira, e destaca que é admirável esse reconhecimento do
mesmo no sentido de que ainda há muito o que se fazer por Maceió, a
exemplo das suas promessas de campanha, wifi em todas as praças (que
não tem), bem como o de frente pra lagoa e falta de aumento aos servidores
em 2017, entre outros. Lamenta que o prefeito deixou todos os seus aliados
dispersos, gerando expectativas no seu grupo político e frustrando os
mesmos. Retornando o orador enaltece que está na hora de desmontar os
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palanques políticos. O Quarto Orador Vereador Siderlane Mendonça
utiliza a tribuna para mencionar que a partir desta quinta-feira (15) os
moradores do Conjunto Moacir Andrade do bairro Benedito Bentes agora
terão a felicidade de ter as ruas pavimentadas e posteriormente a
pavimentação e drenagem irá se estender ao Conjunto Frei Damião. Declara
que em comemoração aos 32 anos do Benedito Bentes será colocado um
totem, na Praça Padre Cícero como homenagem ao bairro. O Quinto
Orador Vereador Lobão informa que na última sexta-feira em reunião com
os secretário IB Breda e Tácio Melo, foi direcionado o alinhamento do piso do
mercado da produção onde a solicitação já foi encaminhada. No
Prolongamento foram lidos: Mensagem 11/18 de autoria do Poder
Executivo – Submete a apreciação desta Casa Legislativa o Projeto de Lei
que altera o artigo 5º da Lei Municipal Nº 5646 de 22/11/2007, para

readequar a composição do Conselho Gestor do Fundo Municipal de
Habitação de interesse social à reforma administrativa do Poder
Executivo Municipal, promovida pela lei nº 6593, de 30/12/2016,
protocolo n 771/18; Projeto de Lei Nº 27/18 de autoria da vereadora
Tereza Nelma – Institui no âmbito do município de Maceió, o ano de
2018 de valorização dos direitos humanos da pessoa idosa, protocolo n
744/18. 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 204/17 de autoria
do vereador Davi Davino, em 2ª Discussão, protocolo nº 5466/17; Moção de
Aplausos, de autoria do vereador Silvânio Barbosa, em Discussão Única,
protocolo nº(s) 678/18 e 679/18; Moção de Pesar de autoria do vereador
Luciano Marinho, em Discussão Única, protocolo nº 697/18; Requerimento
de autoria do vereador Luciano Marinho, em Discussão Única, protocolo nº
641/18; Requerimentos de autoria da vereadora Simone Andrade, todos em
Discussão Única, protocolo nº(s) 680/18, 681/18 e 682/18; Requerimentos de
autoria do vereador Lobão, em Discussão Única, discutido pelo autor,
protocolo nº(s) 706/18 e 647/18; Requerimentos de autoria do vereador
Francisco Filho, todos em Discussão Única, discutido pelo autor, protocolo nº
710/18 e 711/18; Requerimento de autoria do vereador Silvio Camelo, em
Discussão Única, protocolo nº 733/18; Requerimentos de autoria da
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vereadora Fátima Santiago, todos em Discussão Única, protocolo nº(s)
737/18 e 738/18; Requerimento de autoria do vereador Francisco Sales, em
Discussão Única, discutido pelo autor e pelos vereadores Siderlane
Mendonça, Silvânio Barbosa, Ronaldo Luz, Francisco Filho e José Márcio
Filho. Questão de Ordem a vereadora Silvânia Barbosa solicita verificação
de quórum onde constaram a presença de dez vereadores não havendo
número para dar continuidade a pauta. No Expediente Final usou da palavra
o vereador Lobão para mencionar sobre o terceiro sanitário no centro da
cidade localizado na praça montepio dos artistas. Menciona que irá no dia de
amanhã a empresa APP Engenharia, que está responsável pela reforma do
mercado da produção. 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,
13
de
março
2018.
__________________________________________Fabíola
Marinho
Barbosa– Redatora de Atas e Debates.

