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Aos (30) trinta dias do mês de maio 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:
Ana Hora, Dudu Ronalsa, Eduardo Canuto, Francisco Sales, José Márcio,
Lobão, Maria Aparecida, Ronaldo Luz, Silvânia Barbosa, Silvio Camelo e
Tereza Nelma. Foram justificadas as ausências dos demais vereadores. Lida
e aprovada ata da sessão anterior. Passando para o Grande Expediente
como primeiro orador vereador Silvio Camelo menciona sobre a
campanha salarial dos servidores municipais onde está havendo um
movimento nesse aspecto pois os mesmos estão há dois anos sem aumento.
O parlamentar considera isso bastante grave e pedi pra que essa Casa
esteja ao lado dos servidores da prefeitura. Afirma que a prefeitura não tem
havido declínio na sua arrecadação, inclusivo com perspectiva de aumento
de receita nos próximos três anos. Lamenta que o prefeito não tem
valorizado essa classe. Solicita que na próxima quinta-feira os servidores
possam utilizar a tribuna deste parlamento para fazer suas considerações. O
Segundo Orador Vereador José Márcio utiliza a tribuna para informar que
o membro do Conselho Municipal de Transporte e Trânsito, que proferiu
ofensas contra o Legislativo Municipal, pediu desculpas à Casa. Pela Ordem
o vereador Kelmann Vieira parabeniza o pronunciamento no dia de ontem
da vereadora Silvânia Barbosa. Discorre sobre o pedido de desculpas do
conselheiro em questão e pontua que devemos ter muita responsabilidade
com as criticas que são feitas sem nenhum embasamento onde este
parlamentar defende críticas construtivas e não desrespeitosa. Nesse
momento assumiu a presidência dos trabalhos a vereadora Silvânia Barbosa.
No Prolongamento do Expediente foi lido: Projeto de Lei Nº 69/18 de
autoria do vereador Silvio Camelo – Dá denominação, protocolo nº 1914/18.
Feita chamada para Ordem do Dia não houve quorum para deliberar a
pauta. No Expediente Final usou da palavra o vereador Silvio Camelo
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solicita um minuto de silêncio pela morte do ex-presidente do Partido dos
Trabalhadores (PT), Estevão Oliveira. Sendo deferido seu pedido. Facultada
palavra ao vereador Lobão agradeceu ao superintendente Jean da Slum
pela limpeza do equipamento localizado na Praça dos Martírios que será em
breve mais um sanitário público. Agradece também ao técnico Márcio da
SEMINFRA que está retomando as instalações da ponte da Rua Nova Vila
no bairro do Bom Parto. Pontua que hoje estará no bairro do Bom Parto para
entrega de mais metralhas para famílias que tem casas inundadas no
período de chuva. Menciona que estava construído uma quadra no conjunto
Lenita Vilela. Facultada palavra ao vereador Ronaldo Luz solicita um
minuto de silêncio em memória do falecimento do ex prefeito de Atalaia,
senhor José Lopes de Albuquerque conhecido como “Zé do Pedrinho”.
Sendo deferido seu pedido. Facultada palavra ao vereador Francisco
Sales externa sua tristeza pelos falecimentos das pessoas aqui citadas.
Passa a citar o atual momento que o país enfrenta quanto a greve dos
caminhoneiros. Por fim, critica o aumento de cargas tributárias em serviços
como: a água encanada, gasolina, diesel e outros. Facultada palavra ao
vereador Dudu Ronalsa informa que protocolou na Casa um requerimento
onde solicita informações quanto a construção de um parque ao lado do
Maceió Mar Hotel, considerando um absurdo pois os ambulantes utilizam o
espaço para trabalhar. Menciona sobre outro requerimento que foi
protocolizado na Casa de sua autoria quanto a sessão pública para discutir a
problemática das motocicletas de 50 cilindradas, as populares cinquentinhas.
Facultada palavra aos vereadores Silvânia Barbosa, José Márcio e Dudu
Ronalsa se pronunciaram sobre a regularização de ambulantes e food trucks
que estão localizados na Orla da capital. Destacando a importância da
regulamentação dos mesmos. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a
presente sessão ordinária e convocada outra sessão para próxima terça-feira
em horário regimental. Do que para constar, lavrei e digitei a presente ata
que
dato
e
assino.
Maceió,
30
de
maio
2018.________________________________________Fabíola
Marinho
Barbosa– Redatora de Atas e Debates.

