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Aos (24) vinte e quatro dias do mês de maio 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: Ana Hora, Dudu Ronalsa, Fátima
Santiago, Francisco Sales, Lobão, Maria Aparecida, Ronaldo Luz, Samyr
Malta, Simone Andrade, Silvânio Barbosa, Siderlane Mendonça e Silvio
Camelo. Foram justificadas as ausências dos demais vereadores. Lida e
aprovada ata da sessão anterior. Passando para o Grande Expediente
como primeiro orador vereador Francisco Sales menciona que hoje foi a
cidade de Messias ao encontro dos caminhoneiros que estão fazendo uma
manifestação legitima quanto ao aumento do combustível. Lamenta que o
governo federal com a carga tributária altíssima e cada dia que se passa o
custo operacional cresce. Fazendo com que o Brasil não se desenvolva,
aumentando 60% o combustível em menos de um ano. Afirma que o governo
estadual e federal devem deixar o setor produtivo e os trabalhadores
produzirem para que o país se desenvolva havendo carga tributária menor,
onde só teremos um Brasil forte quando os impostos funcionarem. Defende a
retirada do pis e confins dos combustíveis. Em aparte os vereadores
Siderlane Mendonça, Ana Hora, Fátima Santiago, Samyr Malta e Silvânia
Barbosa mencionam que os caminhoneiros estão parando o país e os
consideram bastante corajosos. Deixa seu apoio aos mesmos, pois essa
atitude deveria ter existido a muito tempo para o desenvolvimento do nosso
país. Retornando o orador teceu mais comentários quanto o tema em
questão, afirmando que o caminho desse governo é disso para pior. O
vereador Samyr Malta lamenta que o setor de comunicação da Casa não
elaborou nenhuma nota quanto seu discurso no dia de ontem quanto ao
tempo de espera nos bancos deixando o parlamentar bastante indignado.
Em aparte o vereador Silvânio Barbosa saiu em defesa do setor de
comunicação da Casa e lembra que estamos online para todo Brasil. Informa
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que o setor citado encaminha para todo setor de comunicação da cidade,
mas cabe a eles colocarem ou não a matéria em pauta. Passa a tratar sobre
o aumento do número de desempregados no país. Por fim corroborou com o
pronunciamento do orador no tocante ao aumento do combustível. Orienta
como sugestão ao vereador Samyr Malta que coloque o discurso dele nas
redes sociais. A presidente em exercício afirmou que o setor de comunicação
é bem livre para fazer suas matérias. Retornando o orador menciona que
vivemos tempos muito difíceis em nosso País e, hoje, o noticiário da mídia
nacional traz o agravamento de uma crise anunciada, sobretudo pelos altos
preços dos combustíveis. Não é possível que o contribuinte continue
pagando mais de R$ 4,00 (quatro reais) por um litro de gasolina, fruto de
uma política maldosa do governo federal, do presidente Michel Temer. O
parlamentar traz esse tema para debate porque todos precisamos encontrar
uma saída para essa crise que vivencia em nosso país. Pela Ordem o
vereador Samyr Malta comenta que sabe como funciona o setor de
comunicação, mas lamenta que quanto se critica banco ninguém faz matéria.
Pela Ordem o vereador Siderlane Mendonça trouxe um grupo de pastores
da Igreja Adventistas do Sétimo Dia para divulgar e entregar aos
parlamentares e funcionários o livro “O Poder da Esperança – segredos do
bem-estar emocional, onde este parlamentar solicita a presidente em
exercício que os mesmos supracitados possam adentrarem neste plenário ao
fim desta sessão. Sendo deferido seu pedido. No Prolongamento do
Expediente foi lido: Projeto de Lei Nº 68/18 de autoria do vereador Dudu
Ronalsa – Dá denominação, protocolo nº 1823/18. Neste momento assume a
presidência da Casa o vereador Samyr Malta. Feita chamada para Ordem
do Dia não houve quorum para deliberar a pauta. No Expediente Final
usou da palavra o vereador Lobão comunica que há dias está faltando
água na feira do passarinho, onde esse mercado depende do abastecimento
de água através do carro pipa. Pontua que ontem retomou os trabalhos da
Nova Vila, quanto a entrega de metralha, agradecendo aos moradores pela
recepção. Passa a tratar sobre as benesses que trouxe a cidade. Facultada
palavra ao vereador Francisco Sales comenta que está vindo uma emenda
de um milhão de reais do turismo através do ministro Marx Beltrão para os
mercados dos bairros do Jacintinho e Benedito Bentes, onde existiu todo um
estudo junto com a SEMTABES para essa finalidade. Facultada palavra ao
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vereador Silvânio Barbosa lembra que foi aprovado uma emenda de sua
autoria que está no PPA para reforma do mercado da produção do Benedito
Bentes. Comenta que acompanhou nessa manhã com a equipe de infraestrutura quanto a limpeza de galerias. Discorre sobre as obras de
escadaria, pontilhões e corre-mão nas grotas do Benedito Bentes I, projeto
vida nova nas grotas iniciativa do governo do estado. Comenta que estará
com o governador na próxima segunda-feira para assinatura da ordem de
serviço da UPA III na avenida Assis Chateaubriand na parte alta da cidade
ás 9horas. Facultada palavra ao vereador Ronaldo Luz solicita que os
vereadores que fazem parte da bancada do governo se empenhe quanto as
pessoas que estão esperando por cirurgia do SUS. Solicita que o prefeito
contemple os pequenos hospitais, pois eles são o “para-choque” do povo.
Nada mais havendo a tratar foi encerrada a presente sessão ordinária e
convocada outra sessão para próxima terça-feira em horário regimental. Do
que para constar, lavrei e digitei a presente ata que dato e assino. Maceió,
24 de maio 2018.________________________________________Fabíola
Marinho Barbosa– Redatora de Atas e Debates.

