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Ata da 138ª Sessão Ordinária da 21ª Legislatura da Câmara Municipal de Maceió.

Aos (25) vinte e cinco dias do mês de abril 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: Ana Hora, Antônio Holanda, Dudu Ronalsa,
Francisco Sales, Francisco Filho, Fatima Santiago, Luciano Marinho, Lobão,
Ronaldo Luz, Samyr Malta e Silvânio Barbosa. Foram justificadas as
ausências dos demais vereadores. Foi lida e aprovada a ata da sessão
anterior. No Grande Expediente, não houve oradores inscritos. 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, não havendo número regimental para deliberar a pauta.
Passando para o Expediente Final, o vereador Silvânio Barbosa, deixou
registrado a visita feita pela manhã nas ruas que estão sendo pavimentadas
no bairro Benedito Bentes, dentre outras ações que virão para a região. O
vereador Francisco Filho, registrou o aniversário da ex – servidora desta
Casa e tia deste vereador, senhora Tereza Holanda, passando a ressaltar a
importância da mesma para este parlamento e familiares. Lembrou o debate
com alguns vereadores para que a Prefeitura de Maceió forme uma força
tarefa que minimize os desastres causados pelas chuvas e mencionou os
pontos afetados a exemplo dos bairros Bebedouro, Riacho Doce e outros se
bem que, o poder executivo já conhece as áreas que são atingidas. Chamou
atenção para a limpeza dos canais e a necessidade de um trabalho
preventivo para evitar acidentes indagando o que está sendo feito pelas
secretarias e o município haja vista que precisamos dar uma resposta á
população. Concluindo, alertou para ás previsões de mais chuvas em Maceió
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nos próximos dias. A senhora Presidente, trouxe os reclames da população
quanto á coleta de lixos onde uma moradora se queixou que os funcionários
da SLUM residem no interior e talvez seja esse o motivo da demora na
coleta. Concluindo, esta vereadora deixou claro que não tem provas dessa
informação e a causa dos alagamentos é devido o entulho dos lixos. O
vereador Lobão parabenizou o vereador Francisco Filho pela homenagem a
tia do mesmo, senhora Tereza Holanda. Falou sobre o trabalho de
distribuição de metralhas que realiza nas casas de piso baixo localizadas na
Vila Brejal e lembrou que essa foi uma promessa deste vereador que já
conhece a problemática. O vereador Dudu Ronalsa, reportou - se a questão
dos alagamentos causados pelas chuvas citando alguns pontos que traz
preocupação a exemplo do bairro Fernão Velho e chamou atenção para o
papel do vereador esclarecendo que a conclusão das obras cabe ao poder
executivo. O vereador Samyr Malta, falou da proposta de sua autoria para
que as obras públicas tenha seguro onde trará a esta Casa para discussão.
Os vereadores Francisco Filho e Lobão deram mais subsidio sobre as
problemáticas devido ás chuvas. O vereador Ronaldo Luz, agradeceu o
cuidado do vereador Dudu Ronalsa com a região de Fernão Velho e trouxe a
necessidade desta Casa cortar vínculos com o poder executivo, dando mais
subsidio sobre o assunto. 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, 25 de abril de 2018 – Maria Jairivane Sena da Silva Redatora de Atas e Debates.

