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Aos (26) vinte e seis dias do mês de abril do ano de 2018, às 15h00min
(quinze horas), sob a presidência do vereador Kelmann Vieira, 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; Lobão, Francisco Holanda filho, Francisco Sales, Ana Hora,
Dudu Ronalsa, Luciano Marinho, Ronaldo Luz, Fátima Santiago, Samyr
Malta, Silvania Barbosa, Silvânio Barbosa, Silvio Camelo e Simone Andrade.
Foi Justificada a ausência dos demais vereadores. Lida e aprovada a Ata da
sessão anterior. Nesse momento assume os trabalhos, a vereadora Silvania
Barbosa. Pela ordem o vereador Silvãnio Barbosa registra a presença da
comissão de professores aprovados no concurso da educação de Maceió, e
até o momento não foram convocados. Solicita do Presidente da casa
autorização para que a comissão de professores sejam ouvidos nesse
Plenário, após o término desta sessão.. Deferido pelo Presidente a
solicitação do vereador Silvânio Barbosa. Nesse momento a vereadora
Silvania Barbosa assume os trabalhos da Mesa. Passando para o Grande
Expediente, Como primeiro orador vereador Francisco Sales registra sua
preocupação com a população de Bebedouro que passa pelos mesmos
problemas quando chega o inverno, ressaltando o Riacho Silva, que com as
chuvas o mesmo pode não suportar o volume de água e vir a transbordar,
trazendo transtornos e perigo aos moradores da localidade e a todos que
transitam pelo local. Logo após também pontua as demandas no bairro
mutange, que também precisa de uma atenção, tendo em vista que a maioria
dos moradores da localidade vive em área de risco. Faz menção a
necessidade da realização de melhorias estruturais preventivas a exemplo
da dragagem da lagoa mundaú, dentre outras, que deveriam estar sesdo
realizadas antes da chegada do inverno. Em seguida parabeniza a SLUM,
que colocou a maquina PC, para fazer o desassoreamento do Riacho Silva.
Pela Ordem o Vereador Lobão reitera a necessidade da dragagem da Lagoa
Mundaú, lembrando a todos o apoio da nossa bancada federal trazendo
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recursos para esse fim. Retornando Orador Vereador Francisco Sales
também parabeniza o Secretario de Infra-estrutura na pessoa do Secretario
Ibi Breda, referente à instalação da base de sustentação na Passarela em
Bebedouro. Segundo Orador vereador Dudu Ronalsa passa a se dirigir ao
vereador Ronaldo Luz, que na Sessão anterior o mesmo em tribuna falou
que esse Parlamento é fraco, sendo um desrespeito a todos os
Parlamentares desta Casa Legislativa, onde pedi ao mesmo que quando
tiver que falar algo em Plenário, que envolva o nome deste vereador faça na
minha presença, como estou fazendo agora falando diretamente com vossa
excelência. Faz menção ao seu papel de Parlamentar, onde realiza todas as
suas ações de forma responsável. Em aparte vereador Ronaldo Luz passa a
explicar o que de fato aconteceu eu seu pronunciamento, onde não citou de
forma negativa o nome do vereador Dudu Ronalsa, apenas fez uma
observação que no momento de sua fala, muitos dos vereadores já não
estavam mais presente, e que nos Parlamentares deveríamos sempre nos
fazer presente na medida do possível em todas as Sessões Ordinárias,
esclarecendo que não se referiu diretamente ao orador. Fala ter o maior
respeito ao orador, que dentre varias ações que o mesmo realiza como
Parlamentar, o mesmo vem levando melhorias a Fernão Velho, dando
continuidade ao trabalho que seu pai já realizava na região. Pela Ordem o
vereador Francisco Sales, faz observação junto ao vereador Ronaldo Luz,
para que o mesmo tenha mais cuidado com suas palavras em tribuna, para
que não venha passar para a população uma falta de comprometimento dos
Parlamentares desta Casa, ressaltando que esse vereador cumpre seu papel
de forma responsável. Em aparte vereador Francisco Filho diz que
deveríamos resolver algumas questões internamente, como aqui esta sendo
abordada nesse momento em tribuna. Diz ter certeza que o vereador
Ronaldo Luz não quis desrespeitar nenhum Parlamentar, apenas houve um
mal entendido em seu pronunciamento, passando a explicar o rito da Sessão
Ordinária, que em alguns momentos o Plenário fica sem a maioria dos
Parlamentares após as discussões devidas, afirmando que todos os 21
vereadores desta Casa têm responsabilidade com seus mandatos. Nesse
momento os vereadores; Silvania Barbosa, Luciano Marinho, Samyr Malta,
se manifestam sobre o tema em questão, entendendo as partes, ressaltando
a responsabilidade de cada Parlamentar. No Prolongamento do
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Expediente, foram lidos; Projeto de Lei nº 56/2018 do vereador Eduardo
Canuto – Institui o reconhecimento de caráter Educacional e Formativo do
Jiu Jitsu e permitir a celebração de parcerias para o seu ensino nos
estabelecimentos de Educação básica, Públicos do Município, protocolo nº
1443/2018; Projeto de Lei nº 54/2018 do vereador Dudu Ronalsa – Dá
denominação de Guarda Municipal José Jordão dos Santos á Praça em
frente a Guarda Municipal de Maceió, protocolo nº 1413/2018; Mensagem nº
18/2018 do Poder Executivo Municipal – Submete a consideração desta
Casa Legislativa, o Projeto de Lei de nº 55/2018, que autoriza a desafetação
e conseqüente alteração de afetação de áreas públicas de Loteamentos
Areais, no Bairro da Gruta de Lourdes, para correção do Partido Urbanístico
do parcelamento e regularização da ocupação de templo religioso na quadra
e do mesmo loteamento e dá outras providências, protocolo nº 1441/2018.
Feita chamada para Ordem do Dia, foram constatadas as mesmas
presenças da chamada inicial foram lidos e aprovados Projetos e
Requerimentos de números e autorias; Projeto de Emenda a Lei orgânica nº
01/2018 e Projeto de Lei nº 51/2017 da vereadora Silvania Barbosa, com
protocolos de números; 803/2018 e 1253/17 em 1º discussão; Projeto de
Decreto Legislativo nº 26/2017 do vereador Eduardo Canuto, protocolo nº
5599/2017 em 2º discussão; Projeto de Lei nº 38/38/2018 do Poder
Executivo Municipal, protocolo nº 933/2018 em 2º discussão; Projeto de Lei
nº 187/2017 da Comissão de Direitos Humanos e Comissão da Criança,
protocolo nº 4836/2017 em 1º discussão; Projetos de Lei nº 37/2018, 18/2018
do vereador Silvânio Barbosa, protocolos de números; 920/2018 e 500/2018;
Requerimentos 10/2018, 11/2018, 15/2018, 16/2018, 06/2018 e 28/2018 do
vereador Silvânio Barbosa com protocolos de Números; 952/2018, 953/2018,
1012/2018, 1069/2018, 948/2018 e 1289/2018 em discussão única; Projeto
de Lei nº 27/2018 da vereadora Tereza Nelma, protocolo nº 744/2028 em 1º
discussão e Moção de Repúdio da vereadora Tereza Nelma, protocolo nº
1264/2018 em discussão única; Requerimentos de Números 31/2018 e
32/2018 do vereador Dudu Ronalsa, protocolos nº 1268/2018 e 1269/2018
em discussão única; Indicação nº 11/2018 do vereador Luciano Marinho,
protocolo nº 1266/2018 em discussão única; Indicações de 2018 do vereador
Lobão, protocolos de números; 1270/2018, 1271/2018, 1004/2018,
1005/2018814/2018 e 815/2018 em discussão única; Projeto de Lei nº
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192/2017 do vereador Ronaldo luz, protocolo nº 4874/2018, retirado de pauta
pelo autor; Moção de Repúdio do vereador Eduardo Canuto, protocolo nº
1434/2108;Moção de Repúdio da vereadora Silvania Barbosa, protocolo nº
1455/2018.
. Passando para o Expediente Final; não houve oradores
escritos. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a presente sessão
ordinária e convocada outra Sessão Ordinária para a próxima terça feira em
horário regimental. Do que para constar, lavrei e digitei a presente ata que
dato
e
assino.
Maceió,
26
de
abril
2018.
__________________________________________ Kely Cistina Lopes dos
Santos – Redatora de Atas e Debates.

