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Ata da 148ª Sessão Ordinária da 21ª Legislatura da Câmara Municipal de Maceió.

Aos (23) vinte e três dias do mês de maio do ano de 2018 às (15h00) quinze
horas, sob a Presidência do vereador Kelmann Vieira, 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: Ana Hora, Dudu Ronalsa, Francisco Sales, Fátima Santiago,
Lobão, Maria Aparecida, Ronaldo Luz, Silvania Barbosa, Samyr Malta,
Silvânio Barbosa, Simone Andrade, Silvio Camelo e Tereza Nelma. Foram
justificadas as ausências dos demais vereadores. Foi lida e aprovada a ata
da sessão anterior. No Grande Expediente, como Primeiro Orador, o
vereador Samyr Malta trouxe para discussão a demora no atendimento nas
agências bancárias, ressaltando a Caixa Econômica Federal onde este
vereador pôde observar o descumprimento da lei que determina o tempo de
espera nas filas e lamentou a ausência de placa informativa referente essa
determinação. Informou que fará uma audiência pública para discutir esse
assunto. Em aparte, a vereadora Silvania Barbosa apresentou proposta para
junto ao Ministério Público buscar o cumprimento das leis aprovadas nesta
Casa, inclusive o projeto que proíbe as propagandas nas traseiras dos
ônibus. Comentou sobre uma informação que recebeu onde esta vereadora
não tem como provar e trata da falta de condições das empresas para retirar
as catracas. Em aparte, o vereador Silvanio Barbosa disse acreditar na
interferência do Ministério Público e pediu o apoio dos pares. Discorreu sobre
os descasos na prestação de serviço pelas empresas de ônibus e solidarizou
– se com o orador e a vereadora Silvania Barbosa. Em aparte, a vereadora
Ana Hora prestou solidariedade ao orador, passando a tratar sobre a questão
da paralisação dos caminhoneiros na BR - 101 em Messias devido o reajuste
dos combustíveis, bem como lamentou o aumento dos alimentos.
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Retornando, o orador deu mais subsidio sobre o assunto e ressaltou a
cobrança de taxa nos estacionamentos nas agências bancárias quando
ocorre demora na saída do cliente. Em aparte, a vereadora Tereza Nelma,
lembrou a existência da comissão de fiscalização da aplicabilidade das leis
nesta Casa sugerindo o resgate da mesma, ao tempo em que deixou o seu
apoio. Nesse momento a vereadora Silvania Barbosa assumiu a mesa dos
trabalhos. O Segundo Orador, vereador Lobão trouxe informe do secretário
da SMTT, senhor Antonio Moura quanto o projeto de lei de autoria deste
vereador para o reordenamento das filas nos pontos de ônibus da Rua do
Comércio, onde a solicitação não foi aceita. Pediu o apoio da comissão de
fiscalização das leis nesta Casa e acredita que sua idéia ainda pode dá
certo. Parabenizou o Parlamento pela conquista no projeto referente á
retirada das catracas altas nos ônibus. A Presidente em exercício, vereadora
Silvania Barbosa solidarizou – se com o sentimento do vereador Lobão
mencionando algumas situações. No Prolongamento do Expediente, foram
lidos: Projeto de Decreto Legislativo nº 08/18 da vereadora Tereza Nelma –
concede o Título de Cidadão Honorário de Maceió ao médico Claudio
Lacerda (Protocolo nº 1821/18). Projeto de Lei nº 67/18 da vereadora Tereza
Nelma – fica instituído o Dia Municipal de Prevenção e Combate ao Câncer
de Cólon e de intestino e dá outras providências (Protocolo nº 1820/18).
Projeto de Lei nº 66/18 da vereadora Tereza Nelma – cria a campanha
permanente de conscientização e enfrentamento do assédio e violência
sexual nos transportes públicos, equipamentos e espaços públicos em
Maceió e dá outras providências (Protocolo nº 1819/18). Ofício nº 615/18 da
Caixa Econômica Federal – encaminhamento de cópia de notificação de
tomada de contas especial (Protocolo nº 1817/18). 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: Projeto de Decreto Legislativo nº 05/18 do vereador Ronaldo Luz
(Protocolo nº 997/18 em 2ª discussão). Requerimento do vereador Siderlane
Mendonça (Protocolo nº 1735/18 em discussão única). Requerimentos da
vereadora Silvania Barbosa (Protocolos nºs 1701/18 e 1702/18 ambos em
discussão única e discutido pela autora). Requerimento do vereador
Francisco Sales (Protocolo nº 1357/18 em discussão única e discutido pelo
autor). Indicação do vereador Luciano Marinho (Protocolo nº 1690/18 em
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discussão única). Requerimentos do vereador Silvio Camelo (Protocolos nºs
1684/18 e 1688/18 ambos em discussão única). Indicação do vereador
Eduardo Canuto (Protocolos nºs 1691/18 e 1692/18 ambos em discussão
única). Requerimentos da vereadora Simone Andrade (Protocolos nºs
1630/18 á 1632/18 todos em discussão única). Requerimentos do vereador
Silvanio Barbosa (Protocolos nºs 1646/18, 1647/18 e 1693/18 todos em
discussão única e discutidos pelo autor). Indicação do vereador Lobão
(Protocolos nºs 1224/18, 1225/18 e 1642/18 todos em discussão única).
Requerimentos da vereadora Tereza Nelma (Protocolos nºs 1360/18,
1361/18, 1380/18, 1722/18 e 1777/18 todos em discussão única).
Requerimento do vereador Dudu Ronalsa (Protocolo nº 1825/18 em
discussão única). Passando para o Expediente Final, não houve oradores
inscritos. Nada mais, havendo a tratar, foi encerrada a presente sessão e
convocada outra para o dia seguinte em horário Regimental. Do que, para
constar, lavrei e digitei a presente ata que dato e assino. Maceió, 23 de maio
de 2018 – Maria Jairivane Sena da Silva - Redatora de Atas e Debates.

