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SETOR DE ATAS E DEBATES

Ata da 152ª Sessão Ordinária da 21ª Legislatura da Câmara Municipal de Maceió.

Aos (05) cinco dias do mês de junho 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, Antônio Holanda, Dudu Ronalsa, Eduardo Canuto,
Francisco Filho, José Márcio Filho, Lobão, Maria Aparecida, Ronaldo Luz,
Silvania Barbosa, Samyr Malta, Siderlane Mendonça e Tereza Nelma. 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, foram lidos: Mensagem nº 026/18 ao
Projeto de Lei nº 70/18 da Prefeitura Municipal de Maceió (Protocolo nº
1935/18). Projeto de Decreto Legislativo nº 09/18 (Protocolo nº 1988/18).
Projeto de Lei nº 71/18 da vereadora Tereza Nelma (Protocolo nº 1943/18).
Ofício nº 066/18 Orçamento da União - Créditos de recursos financeiros
(Protocolo nº 1938/18). Conselho Tutelar – relatório de atendimento
(Protocolo nº 1949/18). Feita a chamada para a Ordem do Dia, foram
constatadas as presenças de dez vereadores. Não havendo número
regimental para deliberar a pauta. Passando para o Expediente Final, os
vereadores Dudu Ronalsa, Kelmann Vieira, Francisco Filho e Lobão
deixaram votos de parabéns pela passagem do aniversário da vereadora
Silvania Barbosa. O vereador Francisco Filho, mencionou as reuniões
ocorridas ontem relacionadas aos food trucks, com a participação de
ambulantes, representantes de órgãos responsáveis pela questão, este
vereador e os vereadores Silvania Barbosa e Dudu Ronalsa onde aguarda
uma posição dos responsáveis. Registrou a solicitação de apoio que recebeu
para o instituto e a pessoa do doutor Hemerson Casado que vem lutando
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para vencer a esclerose lateral amiotrófica e estendeu essa solicitação para
toda Casa, ressaltando a necessidade dos convênios e a importância do
trabalho que é realizado. Concluindo, parabenizou a Prefeitura de Maceió
pelo trabalho que vem sendo realizado para o meio ambiente. O vereador
Dudu Ronalsa, trouxe a preocupação com os food trucks nas praças
solicitando a Prefeitura uma trégua para os ambulantes que ocupam esses
espaços onde em breve será feito um estudo para as transferências. A
vereadora Silvania Barbosa, falou da importância da reunião sobre os
ambulantes onde podemos verificar a realidade da nossa cidade. O vereador
Lobão agradeceu pela reunião produtiva referente o reordenamento nos
pontos de ônibus no centro de Maceió. 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, 05 de junho de 2018 – Maria Jairivane Sena da Silva Redatora de Atas e Debates.

