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SETOR DE ATAS E DEBATES

Ata da 147ª Sessão Ordinária da 21ª Legislatura da Câmara Municipal de Maceió.

Aos (22) vinte e dois dias do mês de maio 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, Davi Davino, Eduardo Canuto,
Francisco Sales, Fátima Santiago, José Marcio Filho, Maria Aparecida,
Lobão, Ronaldo Luz, Samyr Malta, Silvania Barbosa, Silvanio Barbosa, Silvio
Camelo, Siderlane Mendonça e Tereza Nelma. Foram justificadas as
ausências dos demais vereadores. Foi lida e aprovada a ata da sessão
anterior. No Grande Expediente, como Primeiro Orador, o vereador
Ronaldo Luz reportou – se aos valores pagos pelo SUS aos médicos
referentes ás cirurgias e discorreu em tribuna alguns procedimentos
realizados. Deixou registrado a sua intenção de realizar uma audiência
pública para discutir essa questão recorrente nesta Casa, dando mais
subsídio sobre o assunto ao tempo em que, fez apelo ao Governo do Estado
quanto á situação e lamentou que os PSF preste apenas vinte e sete por
cento dos atendimentos para a população. Concluindo, deixou o seu
protesto. A Segunda Oradora, vereadora Tereza Nelma, também ateve - se
aos valores pagos aos médicos pelo SUS e mencionou alguns números.
Ressaltou a falta de interesse de muitos profissionais realizarem cirurgias
pelo SUS como também o esforço financeiros de muitos pacientes para fazer
os procedimentos de saúde. Passou a tratar sobre o projeto de lei da
Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados
referente ao câncer de mama e informou a audiência pública de autoria da
deputada estadual Jô Pereira para debater questões relacionadas também
ao câncer de mama. Mencionou a Feira do Mercado do Trabalho que será
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realizada junto a empresas que não estão cumprindo a determinação de
oferecer vagas de trabalho para o portador de deficiência e registrou a sua
participação na audiência pública ocorrida na ASMAL (Associação da Saúde
Mental) com a participação do Tribunal de Justiça e outros órgãos para
discutir a inserção da pessoa com deficiência no mercado de trabalho.
Passou a tecer comentário sobre a publicação de um vídeo onde o Prefeito
de Palmas/Tocantins mostra o exemplo do trabalho realizado na educação
pública local. Pela Ordem, o vereador Ronaldo Luz teceu considerações
referentes á patologia mamária em mulheres, ressaltando o exame PAAF.
No Prolongamento do Expediente, foram lidos: Projeto de Lei nº 65/18 do
vereador Eduardo Canuto – considera de utilidade pública a Federação
Alagoana de Ciclismo - FAC (Protocolo nº 1778/18). Projeto de Lei nº 62/18
da vereadora Silvania Barbosa – torna obrigatório para as empresas de
transporte coletivo do município de Maceió a divulgação das imagens dos
assaltos realizados no interior dos coletivos (Protocolo nº 1703/18). Projeto
de Lei nº 64/18 do vereador Dudu Ronalsa – dispõe sobre a possibilidade de
fechamento de vilas nas ruas sem saída e travessa com características de
rua sem saída ( Protocolo nº 1731/18). Feita a chamada para a Ordem do
Dia, foram constatadas as mesmas presenças da chamada inicial. Foram
lidos e aprovados projetos e requerimentos de números e autorias: Projeto
de Lei nº 200/17 do vereador Eduardo Canuto (Protocolo nº 5297/17, em 1ª
discussão, discutido pelos vereadores José Márcio Filho e Tereza Nelma,
com pedido de vista por setenta e duas horas do vereador José Márcio
Filho). Requerimentos da vereadora Simone Andrade (Protocolos nºs
1366/18 á 1370/17, todos em discussão única). Requerimento do vereador
Ronaldo Luz (Protocolo nº 1619/18, em discussão única). Indicação do
vereador Lobão (Protocolos nºs 888/18, 889/18, 1222/18 e 1223/18, todos
em discussão única e discutido pelo autor). Requerimento do vereador
Silvanio Barbosa (Protocolo nº 951/18, em discussão única). Requerimentos
do vereador Francisco Sales (Protocolos nºs 1353/18 á 1356/18, todos em
discussão única). Requerimento da vereadora Tereza Nelma (Protocolo nº
1636/18, em discussão única). Moção de Congratulação da vereadora
Tereza Nelma (Protocolo nº 1597/18, em discussão única). Requerimentos
do vereador Dudu Ronalsa (Protocolos nºs 1716/18, 1785/18, 1786/18 e
1796/18, em discussão única). Projeto de Decreto Legislativo do vereador
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Ronaldo Luz (Protocolo nº 997/18 em 1ª discussão). Passando para o
Expediente Final, o vereador Lobão, comentou sobre a reunião junto ao
professor e técnico de som, senhor Alessandro onde foi falado de um projeto
para esses profissionais que conta com o apoio deste vereador. Agradeceu a
recepção que recebeu dos moradores do bairro Eustáquio Gomes e informou
o retorno das entregas das metralhas na Vila Brejal. 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, 22 de maio de 2018 – Maria
Jairivane Sena da Silva - Redatora de Atas e Debates.

