ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ

SETOR DE ATAS E DEBATES

Ata da Sessão Pública sobre “Humanização das Grotas”
Câmara Municipal de Maceió Biênio 2017-2018

Aos (14) quatorze dias do mês de agosto do ano de 2017, às 09h00min (nove
horas), sob a presidência do vereador Eduardo Canuto, reuniu-se na Câmara
Municipal de Maceió, situada a Praça Marechal Deodoro, número 376
(trezentos e setenta e seis) nesta capital, com a presença do vereador
Francisco Sales. Neste momento o presidente e propositor da sessão convida
para compor a Mesa dos trabalhos: vereador Francisco Sales, Disney Pinto
(Secretário de Obras SEMINFRA), Gustavo Torres (Secretário Municipal de
Desenvolvimento Sustentável), Valdemir Pita (Coordenador Geral de
Planejamento da Superintendência de Limpeza Urbana) , Anderson Ricardo
(Representando a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Territorial e Meio
Ambiente), Rafael Calheiros (Representando a Secretaria Estadual de
Infraestrutura), Alessandra Jordão (SIMA), Robson Lima, Deputado Estadual
Ronaldo Medeiros. Eugênio (SLUM), Dinário (Defesa Civil). O presidente
relata que foi o primeiro Legislativo a fazer a discussão sobre as grotas,
quando foi realizada, no ano passado a primeira audiência pública para discutir
o assunto. Essa audiência, diferente da primeira que era para alertar sobre as
dificuldades, tem um papel importante de apresentar um novo diagnóstico das
76 grotas de Maceió e das mais de 250 mil famílias que moram nessas
localidades, para que, com políticas públicas, seja possível dar maior
dignidade aos moradores dessas comunidades. O presidente destaca também
que um segundo momento será realizado na Assembleia Legislativa, que por
convocação do deputado Ronaldo Medeiros realizará audiência para debater
o mesmo tema. Convida o senhor Robson (líder das grotas) para fazer uso da
palavra onde o mesmo relata algumas situações que as pessoas estão
vivendo ainda pior com advento das chuvas, mostrando em slides fotos de
casas que estão condenadas a desabar bem como escadarias que se
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encontram totalmente fora de uso. Pontua que está em discussão o projeto de
habitação das grotas com os poderes municipal, estadual e federal. Apela para
que se faça investimento nas grotas para saneamento e calçamento.
Parabeniza a defesa civil municipal pela atuação que foram encontradas as
grotas no período de chuvas. Defende que precisa resolver a situação de
muitas famílias que precisam ser cadastradas. Solicita o apoio das autoridades
presentes para mover uma ação para baixar o valor da taxa cobrado pela
Caixa Econômica Federal onde a liderança defende ainda a redução do valor
do aluguel das casas disponibilizadas pelo município para os moradores que
perderam seus imóveis com a chuva. Segundo ele, a taxa hoje do aluguel
social está entre R$ 80 a R$ 220, um valor que não têm condições de pagar.
Lamenta o atendimento despreparado de alguns funcionários da SEMAS bem
como a distribuição das cestas básicas. Parabeniza o governador Renan Filho
pelo trabalho perfeito que o mesmo vem exercendo dentro das grotas por
entender que os moradores dessas comunidades são seres humanos.
Facultada a palavra a senhora Mônica (Jardim Petrópolis) lamenta a
ausência dos demais vereadores pela falta de comprometimento dos mesmos.
Comenta que as pessoas que moram em grota e pagam aluguel não tem
condições de morar em outro lugar uma vez que o mesmo custa R$ 100,00 e
não pagam luz e água. Comenta que as pessoas que pagam aluguel ficaram
desassistidas das cestas básicas entre outras benesses achando isso um
absurdo. Reivindica que o poder pública de fato desobstrua os canis e faça a
prevenção no período de chuvas. Facultada palavra ao senhor José do Boi
relata que a situação das grotas é de abandono onde o Vale do Reginaldo é
um lugar carente de tudo, pois falta tudo. Faz relatos da grande dificuldade da
comunidade citada. Afirma da dificuldade em entrar dentro do lugar citado
devido a falta de acesso. Solicita aos secretarios quando as lideranças das
grotas forem aos órgãos públicos possam ser atendidas. Facultada palavra
ao senhor Neilson (do alto da boa vista) reafirma a necessidade da prevenção
das áreas de risco. Solicita uma mobilização do poder pública bem como uma
formação de um comitê mensal para ouvir as comunidades. Facultada palavra
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ao senhor Fábio Lyra pontua sobre a falta de assistência para com a
comunidade do bairro São Jorge e o projeto estadual “Vida Nova nas Grotas”
vem dando uma nova roupagem as grotas. Facultada palavra ao senhor
Cícero França (Grota do Moreira) comenta que tem tirado o barro que
adentrou na associação em decorrência das chuvas. Passa a tratar da
problemática da sua comunidade. Solicita que as autoridades os ajudem.
Facultada palavra ao senhor João Honorato (Feitosa e adjacentes) lamenta
a ausência dos demais vereadores. Enfatiza a falta de acessibilidade e a
necessidade de que as mesmas sejam humanizadas. Solicita que seja
democratizado os recursos para os investimentos. Facultada a palavra ao
deputado Ronaldo Medeiros parabeniza o propositor da sessão vereador
Eduardo Canuto, enfatiza o debate propositivo dessa audiência. Afirma que
um dos maiores problemas são o de infraestrutura e concorda que também
falta a necessidade de humanização com lazer e acesso a cultura. Comenta
que o governo de estado vai atuar em todas as grotas. Deixa seu gabinete a
disposição dos presentes. Registra que as grotas de fato necessitam de ações
imediatas. Menciona que esse mês será entregue uma ambulância para as
pessoas que residem nas grotas. Facultada palavra ao vereador Francisco
Sales utiliza a tribuna para afirmar que hoje é um dia bastante importante afim
de debater quanto as grotas bem como a conduções dos mesmos que usaram
da palavra e enaltece que está é a Casa do povo, parabenizando as lideranças
presentes. Comenta que o governo do estado e município deve ser unir pelo
bem comum pelo combate e assistência a fim de diminuir o sofrendo do povo
que vive nas encostas e nas grotas. Facultada palavra ao senhores Paulo
do Santos (Vale do Reginaldo), Juliane Pauline (Bendito Bentes), Macedo
(Levada), Erivaldo Paulino e Mario Farofa (Prefeito Comunitário)
explanaram quanto as dificuldades das comunidades que vivem e solicita
melhoria para as mesmas. Pontuam a necessidade de construção de creches
para que as mães que trabalham possam deixar seus filhos em segurança.
Neste momento foi aberta a fala aos membros da Mesa começando pelo
senhor Disney Pinta (infraestrutura) comenta sobre o trabalho de melhorias
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que vem realizando nas grotas. Pontua todas as ações que vêm sendo
realizadas nas grotas, como desobstrução de galerias, limpeza de canais e
construção de escadarias. Facultada palavra ao senhor Gustavo Tenório
(SEMINFRA) discorre sobre a metodologia da sua pasta pontuando as metas
de reestabelecimento, reconstrução e prevenção. Facultada palavra ao
senhor Dinário (Defesa Civil) comenta do trabalho conjunto quanto o
levantamento da assistência família e as casas que foram reerguidas,
agradecendo aos líderes presentes. Comenta sobre o enorme volume das
águas pluviais nesse período onde este ano ultrapassou todos os níveis dos
últimos anos. Registra que foi aprovado pelo governo federal emendas para
recurso federal a fim de reconstruir casas para as comunidades atingidas.
Enfatiza que lona plásticas é um paliativo para áreas de riscos que só pode
ser aplicada no ato do evento. Destaca o trabalho conjunto realizado pelo
Poder Público e as lideranças no levantamento de assistência às famílias,
casas e estradas afetadas pelas chuvas. Informa que há 30 (trinta) metas a
serem cumpridas e revelou que está aprovado pelo governo federal um
recurso R$ 25 milhões para reconstrução onde esse recurso já está
empenhado e, esta semana, acredita que deve ser liberado para que a
secretaria possa dar início às obras, tendo mais R$ 4 milhões em análise.
Nada mais havendo a tratar foi encerrada a presente sessão. Do que para
constar, lavrei e digitei a presente ata que dato e assino. Maceió, 14 de agosto
2017. __________________________________________Fabíola Marinho
Barbosa – Redatora de Atas e Debates.

