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Ata da Audiência Pública – Propositor excelentíssimo vereador Francisco Holanda
Filho; para discutir a Situação dos Transportes e Trânsito.

Aos (23) vinte e três dias do mês de novembro do ano de 2017 às (09h) nove
horas, reuniu-se na Câmara Municipal de Maceió, situada na Praça Marechal
Deodoro, número 376(trezentos e setenta e seis) sob a presidência do
Propositor desta Audiência Pública o vereador Francisco Holanda filho, que
foi aprovada de maneira unânime pelos vereadores e vereadoras que
compõe esse Legislativo Municipal. Nesse momento o Senhor Presidente,
antes de dar início aos trabalhos da Mesa, passa a explicar o rito desta
Audiência, respeitando o tempo que será cedido para cada orador, ao tempo
que convida para compor a Mesa e passa a palavra aos Srs(a); Selmo
Oliveira ---,Sr. Antônio Monteiro representante do SETRAN-AL, fala que
acompanha as questões do trânsito á 15 anos, onde passa a tratar toda
dinâmica que se refere aos meios de transporte e como profissional da área,
veio a essa Audiência para ouvir a população, bem como as sugestões dos
demais órgãos competentes para que juntos venhamos buscar soluções,
dando exemplo da idéia de uma ciclovia que se interligue ao VLT, dentre
outras melhorias para mobilidade como um todo. Passa a citar índice de
acidentes de trânsito que na sua maioria são de motos. Por fim agradece a
oportunidade de fazer parte desta Audiência, onde coloca o SETRAN a
disposição. O Sr. Hernandes Jose dos Santos do Sindicato dos
Rodoviários, fala que em sua trajetória de 29 anos como rodoviário, vem
assistindo a ausência dos passageiros que estão procurando os transportes
alternativos e caso não haja melhorias a Classe dos rodoviários vão perder
seus empregos. O Dr. Pedro Acyoly representante da OAB passa a ilustrar
as questões problemáticas que temos hoje no Transito, onde a OAB se
coloca a disposição para a população, em tempo que parabeniza o vereador
Francisco Holanda Filho pela iniciativa desta Audiência Pública. A Sra.
Juliana Lessa Secretaria de Desenvolvimento Territorial, parabeniza o
vereador Francisco Holanda Filho, ao tempo que passa a pontuar as políticas
de mobilidade citando os conceitos do espaço público para contemplar toda
população. Diz que espera o apoio da população e órgãos competentes
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como um todo para as devidas mudanças que estamos colocando em pauta
nessa Audiência, onde se coloca a disposição para buscar a realização das
devidas mudanças, com o apoio de cada órgão dentro de suas atribuições.
Sr. Fabio Sergio Dantas Soares representando a CBTU, fala dos
investimentos e as mudanças que a CBTU vem realizando a exemplo do
VLT. Diz que seria de suma importância a interligação metropolitana,
passando a citar a cidade de Recife que já tem essa interligação, ao tempo
que também se coloca a disposição junto a essa questão. Nesse momento O
Presidente abre espaço para que a sociedade civil dentre outros possa fazer
uso da palavra; o Sr. Onito Osório fala da importância das mudanças nos
transportes públicos, fazendo sugestões de mudanças no centro do comércio
para que o fluxo passe a atender todas as partes. Sr. Renan Silva Arquiteto
e Urbanista passa a fala que o nosso modelo de mobilidade não vem dando
certo e temos que ter uma mudança, onde o sistema esta cada vez mais
difícil de ser sustentado, onde de fato tem que ter uma mudança com
brevidade em pro da população. Logo após passa a apresentar algumas
proposições concretas, passando a pontuar as mesmas a exemplo da
segurança dentre outros, onde não pode ser mais adiado o Plano de
Mobilidade Urbana tendo que ter investimentos para esse fim. Sr. André
Luiz representante do Conjunto Rozane Collor diz que pequenas mudanças
para quem mora na periferia faz a diferença, passando a citar que seria de
suam importância mudanças de ordenação na Bomba do Gonzaga, na
ferinha do tabuleiro dentre outras localidades, onde espera que o Poder
Público faça seu papel. Edvaldo Aurélio Presidente da Associação dos
motoristas do Graciliano Ramos cita as dificuldades dos moradores da
localidade e adjacência que passam diariamente por dificuldade e desta
forma a população passam a usar os transportes alternativos. Sr. Antonio
Chicuta do Acauã passa a pontuar as mudanças positivas para o transporte
público, bem como as melhorias para o transito da nossa Cidade como um
todo. Em seguida apresenta proposta para que o aumento da passagem seja
decidido pelos Parlamentares desta Casa legislativa, em tempo que faz
apelo para que a OAB e os órgãos competentes se manifestem quanto à
questão e busquem a realização para as devidas mudanças hora citadas. Sr.
Antônio do Canaã discorre sobre a carência da sua comunidade junto aos
transportes públicos, fazendo questionamento até quando a população vai
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sofrer com o péssimo serviço oferecido e espera que essa Audiência traga
mudanças positivas para população. Sr. Nilson Martins também fez suas
considerações e como todos espera mudanças, ao tempo que os Srs.
Antonio Faquinete, Sr. Paulo André, Sr. Gildo Santana, Sr.Fernado do Vilage
Campestre; passam a fazer suas ponderações sobre o tema, onde tem que
ter mais investimentos no transporte público na mobilidade urbana, melhorias
para o trânsito, e que o Poder Público se faça presente junto as propostas de
melhorias para a realização das mudanças devidas, em ciclovia, melhores
transportes dentre outras. Sr. Sergio Veloso representante dos Taxis
lotação passa a discorrer sobre o tema pontuando todas as demandas. Em
seguida passa a classificar os tipos de taxis, onde o de lotação não esta
regulamentado pela falta de interesse do Prefeito Rui Palmeira e dessa
Casa, lamentando a ausência dos demais vereadores nessa audiência, onde
espera que os Taxis de lotação sela regulamentado. O Presidente esclarece
a ausência dos demais vereadores, que estão cumprindo suas agendas.
Nesse momento o Presidente passa a palavra ao vereador Galba Netto onde
o mesmo diz ter ouvido atentamente as reivindicações de todos, sendo uma
oportunidade de ouvir mais para entender melhor a população. Fala da
obrigatoriedade por Lei em ser cumprido o que é aprovado por essa Casa,
ressaltando que o cumprimento dessa Lei não vem sendo cumprido pelo
Executivo. Passa a discorrer sobre a Proposta de Taxis lotação que é de
autoria desse vereador, aonde a mesma vem tramitando a 1 ano nessa
Casa. Fala que os meios de comunicação têm papel importante para divulgar
o que nos como Parlamentar solicitamos ao Executivo e não somos
atendidos. Logo após cita requerimentos de sua autoria para melhorias no
tabuleiro referente ao trânsito que também não foi atendido, esclarecendo
mais uma vez que nenhum vereador tem a autonomia de fazer executar as
melhorias, nos temos o papel de solicitar e fiscalizar a execução cabe ao
Executivo. Por fim solicita que a população esteja mais presente nas
Audiências públicas. O Presidente concede a palavra aos membros da Mesa
para fazerem as suas considerações finais; todos os componentes dizem
estar satisfeito com a Audiência, onde todos os questionamentos foram
relevantes para a busca das devidas melhorias em pro da população, onde
dentro das suas atribuições se comprometem em buscar atender aos
anseios de todos. Nesse momento o Presidente registra a presença do
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Deputado Estadual Francisco Holanda, em tempo que passa a fazer suas
considerações finais, onde espera o retorno das solicitações de todos que se
manifestaram no dia de hoje e que os mesmos encaminhem para a
acessória desse vereador as propostas para que esse vereador possa
apresentá-las junto aos órgãos competentes para que sejam analisadas
esperando que as mesmas sejam atendidas em cada segmento. Deixa
registrado o empenho desse vereador para que sejam realizadas as
melhorias devidas, que discutimos na manhã de hoje, porém temos que ter
um equilíbrio nos interesses, tendo disciplina junto às mudanças, aonde
coerentemente sabemos que toda mudança não consegue atender a todos
de forma linear, desta forma contrariando a alguns e nesse momento os
envolvidos tem que ter maturidade para entender. Para concluir agradece a
presença de todos e espera que todos nos venhamos a ter dias melhores na
cidade de Maceió. Nesse momento todos são convidados para ficar de pé,
para cantar o Hino de Alagoas. Nada mais havendo a tratar lavrei e digitei a
presente ata que dato e assino, Kely Cistina Lopes dos Santos Redatora de
Ata e Debates, Maceió 23 de novembro de 2017.

