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Ata da 143ª Sessão Ordinária da 21ª Legislatura da Câmara Municipal de Maceió.

Aos (10) dez dias do mês de maio do ano de 2018 às (15h00) quinze horas,
sob a Presidência em exercício da vereadora Silvânia Barbosa, 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: Dudu Ronalsa, Francisco Sales, Francisco Filho,
Fatima Santiago, Kelmann Vieira, Luciano Marinho, Lobão, Ronaldo Luz,
Samyr Malta, Silvânio Barbosa, Simone Andrade, Silvio Camelo e Siderlane
Mendonça. Foram justificadas as ausências dos demais vereadores. Foi lida
e aprovada a ata da sessão anterior. Pela Ordem, o vereador Francisco
Filho, informou a elaboração de um projeto de lei de autoria deste vereador
referente á guarda municipal onde trará para esta Casa na próxima terça –
feira. No Grande Expediente, como Primeiro Orador, o vereador Francisco
Sales, trouxe a aflição dos servidores públicos municipal quanto á falta de
segurança nos órgãos e registrou a visita em alguns postos de saúde onde
verificou alteração no horário de atendimento devido á violência. Em aparte,
o vereador Luciano Marinho, corroborou com a preocupação do orador e
citou fatos ocorridos no Conjunto Denisson Menezes lamentando que o
Estado não tenha pulso para conter as ondas de violência. Mencionou as
ameaças para impedir a abertura de um posto de saúde no local, dentre
outras ações que estão sendo impedidas devido á falta de segurança.
Finalizando, informou a reunião com membros da cúpula da segurança
pública onde foi colocado que, policiais estão fazendo a segurança de
políticos. Em aparte, a vereadora Silvania Barbosa, fez menção ao Programa
LA (Liberdade Assistida) e chamou atenção para a falta de segurança
daqueles que realizam esse serviço, discorrendo em tribuna alguns casos.
Retornando, o orador deu mais subsidio sobre o assunto e informou que irá
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buscar respostas sobre a intervenção da guarda municipal junto á polícia no
combate a violência. Em aparte, os vereadores Ronaldo Luz e Samyr Malta
defenderam o direito do cidadão ao porte de arma, desde que preparados.
Em aparte, o vereador Siderlane Mendonça discorda que o porte de arma
seja a solução para a redução da violência e ressalta as melhorias que tem
visto na segurança pública como também, a ausência de investimentos em
melhorias salarial para os policiais além de cultura e educação para os
jovens. Retornando, o orador concluiu falando sobre as arrecadações
tributárias do País. No Prolongamento do Expediente, não houve pauta
para ser deliberada. Feita a chamada para a Ordem do Dia, foram
constatadas as mesmas presenças da chamada inicial. Foram lidos e
aprovados projetos e requerimentos de números e autorias: Requerimentos
da vereadora Tereza Nelma (Protocolos nºs 1310/18, 1311/18, 1377/18,
1379/18, 1512/18, 1514/18, 1515/18, 1581/18 á 1583/18 (todos em
discussão única). Moção de Congratulação da vereadora Tereza Nelma
(Protocolos nºs 1308/18, 133/18 e 1415/18, todos em discussão única).
Indicação do vereador Luciano Marinho (Protocolos nºs 1358/18, 1359/18,
1598/18, 1599/18 e 1601/18, todos em discussão única). Requerimentos da
vereadora Simone Andrade (Protocolos nºs 1364/18, 1365/18 e 1307/18,
todos em discussão única). Indicação do vereador Eduardo Canuto
(Protocolo nº 1595/18, em discussão única). Requerimentos do vereador
Francisco Sales (Protocolos nºs 1337/17 - discutido pelo autor, 1350 /18 á
1352/18, todos em discussão única). Indicação do vereador do Lobão
(Protocolos nºs 748/18, 751/18 á 753/18 – discutido pelo autor e 853/18,
todos em discussão única). Requerimentos do vereador Silvanio Barbosa
(Protocolos nºs 1166/18, 1374/18, 1375/18, 1419/18 e 1457/18, todos em
discussão única). Passando para o Expediente Final, o vereador Lobão,
informou a conclusão do cumprimento do prazo para a entrega das
metralhas nas casas na Vila Brejal onde fará outra solicitação para o retorno
de mais entregas incluindo as casas da Nova Vila, no bairro Bom Parto.
Deixou convite a todos para o festival ‘‘Rock MCZ’’ que acontecerá na Praça
Marcílio Dias e contará com a participação de artista da terra. Nada mais,
havendo a tratar, foi encerrada a presente sessão e convocada outra para a
próxima terça – feira em horário Regimental. Do que, para constar, lavrei e
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digitei a presente ata que dato e assino. Maceió, 10 de maio de 2018 – Maria
Jairivane Sena da Silva - Redatora de Atas e Debates.

