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Aos (19) dezenove dias do mês de junho do ano de 2018, às 15h00min
(quinze horas), sob a presidência em exercício da vereadora Silvânia
Barbosa, 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: Antônio Holanda, Davi Davino, Dudu
Ronalsa, Eduardo Canuto, Francisco Sales, José Márcio Filho, Lobão,
Luciano Marinho, Maria Aparecida, Silvio Camelo, Silvânio Barbosa e
Simone Andrade. Foram justificadas as ausências dos demais vereadores.
Lida e aprovada ata da sessão anterior. Pela Ordem o vereador José
Márcio Filho informa a presença de conselheiros tutelares na galeria da
Casa e pede que a sessão ordinária seja suspensa para que os vereadores
presentes recebam o grupo citado a fim de debater quanto o projeto nº
166/17 de autoria do vereador Luciano Marinho. Pela Ordem o vereador
Silvânio Barbosa em respeito ao pleito do vereador José Márcio retira sua
inscrição do grande expediente ao tempo em que solicita o vereador Antônio
Holanda caso o projeto citado conste em pauta o vereador supracitado
solicite pedido de vista por 72hrs e tire cópia para quem desejar acesso ao
mesmo. O parlamentar deixa claro que vota em favor dos conselheiros
tutelares. E neste momento solicita permissão para se ausentar da sessão
em virtude das ordens de serviços que irá participar junto ao governador
Renan Filho. Pela Ordem o vereador Dudu Ronalsa discorre que o autor
da projeto adiantou que nada será votado sem antes ser ouvido os
conselheiros. Pela Ordem o vereador Luciano Marinho explica sobre os
prazos que foram expirados quanto o projeto em questão que estava com a
vereadora Simone Andrade. Passa a tratar da importância do conselheiro
tutelar na sociedade. Por fim entende que a PL cabe discussão para que
haja eleições mais transparentes e conselheiros mais engajadas na causa.
Pela Ordem o vereador Francisco Sales afirma que esta Casa é
democrática. Comenta que deixou claro que votaria contra a PL em questão,
embora o projeto seja legitimo por trazer uma ideia. Por fim dá mais
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subsídios quanto o tema em questão. Pela Ordem a vereadora Simone
Andrade afirma ser contra a PL em questão que altera a lei que rege as
eleições do Conselho Tutelar de Maceió e afirma que não possui vínculo com
conselheiros tutelares da capital. A senhora presidente justifica que não irá
suspender a presente sessão como solicitado pelo vereador José Márcio
Filho, porém informa que logo após o termino desta sessão os vereadores
irão se reunir com os conselheiros presentes nesta Casa. Passando para o
Grande Expediente não houve oradores inscritos. No Prolongamento do
Expediente foi lido: Projeto de Lei Nº 82/18 de autoria do vereador Silvânio
Barbosa – Obriga restaurantes, bares, lanchonete, barracas de praia,
ambulantes e similares autorizados pela prefeitura a usarem e fornecerem
canudos de papel biodegradável e/ou reciclável individual e hermeticamente
embalados com material semelhante, protocolo nº 2175/18; Projeto de
Decreto Legislativo Nº 10/18 de autoria do vereador Dudu Ronalsa – Requer
título de cidadão honorário ao senhor Fábio Luiz Russo, protocolo nº
2174/18; Projeto de Lei Nº 81/18 de autoria do vereador Dudu Ronalsa – Dá
denominação de Rua Eliderta Bitrencourt de Araújo a rua em projeto quadra
E, desmembramento pratagy, protocolo nº 2171/18; Projeto de Lei Nº 82/18
de autoria do vereador Silvio Camelo – Dá denominação de comerciante
Francisco Soares Camelo a rua em projeto quadra J, loteamento Bariloche,
protocolo nº 2197/18; Projeto de Decreto Legislativo Nº(s) 11/18 e 12/18 de
autoria do vereador Francisco Holanda – Concede Título de Cidadania ao
Senhores Nivaldo Barbosa da Silva Jr e Roberto Kasprzykowski Boness,
protocolo nº(s) 2191/18 e 2192/18 respectivamente. Feita chamada para
Ordem do Dia foram constatadas as mesmas presenças da chamada
inicial foram lidos e aprovados os requerimentos e projetos de
números: Projeto de Lei Nº 195/17 de autoria da vereadora Tereza Nelma,
em 2ª Discussão, protocolo nº 4994/17; Projeto de Lei Nº 36/18 de autoria do
vereador Lobão, em 2ª Discussão, protocolo nº 891/18; Projeto de Lei Nº
79/18 de autoria do vereador Samyr Malta, em 1ª Discussão, protocolo nº
2063/18; Projeto de Lei Nº 53/18 de autoria da vereadora Tereza Nelma, em
1ª Discussão, protocolo nº 1301/18; Projeto de Decreto Legislativo Nº 06/18
– Mesa Diretora, em 1ª Discussão, protocolo nº 1335/18; Requerimentos de
autoria da vereadora Maria Aparecida, todos em Discussão Única, protocolo
nº 2172/18 e 2173/18; Requerimentos de autoria da vereadora Silvânia
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Barbosa, todos em Discussão Única, protocolo nº(s) 2122/18 a 2126/18 e
2179/19; Requerimentos de autoria do vereador Eduardo Canuto, todos em
Discussão Única, protocolo nº(s) 2185/18 e 2186/18; Requerimentos de
autoria do vereador Silvânio Barbosa, todos em Discussão Única, protocolo
nº(s) 2193/18 e 2194/18; Requerimento de autoria do vereador Silvio
Camelo, em Discussão Única, protocolo nº 2196/18; Requerimentos de
autoria da vereadora Fátima Santiago, todos em Discussão Única, protocolo
nº(s) 2199/18 a 2203/18; Mensagem 011/18 da Prefeitura Municipal de
Maceió, em 2ª Discussão, protocolo nº 771/18. No Expediente Final não
houve oradores inscritos. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a
presente sessão ordinária e convocada outra sessão para amanhã em
horário regimental. Do que para constar, lavrei e digitei a presente ata que
dato
e
assino.
Maceió,
19
de
junho
2018.______________________________________Fabíola
Marinho
Barbosa– Redatora de Atas e Debates.

