ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ

SETOR DE ATAS E DEBATES

Ata da 159ª Sessão Ordinária da 21ª Legislatura da Câmara Municipal de Maceió.

Aos (20) vinte 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, Dudu Ronalsa, Francisco Filho, Francisco Sales, José
Márcio Filho, Lobão, Luciano Marinho, Maria Aparecida, Samyr Malta,
Siderlane Mendonça, Silvania Barbosa, Silvanio Barbosa, Silvio Camelo,
Simone Andrade 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: Projeto de Lei nº 84/18 da vereadora Tereza Nelma
– Obriga restaurantes, bares, lanchonetes, barracas de praia, ambulantes e
similares autorizados pela Prefeitura a usarem e fornecerem canudos de
papel biodegradável ou reciclável individual e hermeticamente embalados
com material semelhante (Protocolo nº 2207/18). Mensagem nº 31/18 do
Poder Executivo Municipal – Submete a apreciação desta Casa Legislativa o
projeto de lei que visa estruturar os serviços da perícia médica previdenciária
a cargo do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais –
IPREV (Protocolo nº 2221/18). Ofício nº 0767/18 da Caixa Econômica
Federal – Créditos de recursos financeiros (Protocolo nº 2184/18). Feita a
chamada para a Ordem do Dia, foram constatadas as presenças de dez
vereadores. Não havendo quorum regimental para deliberar a pauta.
Passando para o Expediente Final, o vereador Silvio Camelo reportou – se
a mensagem enviada a esta Casa pelo poder executivo referente ao servidor
público municipal onde acha que, esse não é o momento para o envio dessa
matéria. Solicitou a interferência da Presidência, como também na sessão de
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amanhã ouvir os servidores que virão a esta Casa. A vereadora Silvania
Barbosa, lembrou dois projetos de lei que deram entrada nesta Casa para o
servidor público municipal e entendeu a fala do vereador Silvio Camelo
sugerindo uma discussão haja vista que estamos tratando de pessoas que
merecem respeito. Concluindo, informou a solicitação para a vinda da
senhora Fabiana Toledo (Diretora, Presidente do IPREV) para tecer mais
esclarecimentos sobre o citado projeto. O vereador Dudu Ronalsa, deixou o
seu apoio ao projeto sugerindo uma discussão amanhã aproveitando a vinda
de servidores municipal a esta Casa. O vereador Silvanio Barbosa, registrou
a sua participação dentre outros vereadores na assinatura da ordem de
serviço de mobilidade urbana para vários bairros de Maceió. Informou que
hoje atingiu quinze mil seguidores no face book e espera acontecer o mesmo
no instagram, ressaltando a importância das redes sociais para o nosso
trabalho. A vereadora Tereza Nelma, teceu comentário sobre a sua
participação na conferência tratando de questões sobre a educação e trouxe
preocupação quanto o aumento de mil crianças na rede pública municipal
onde precisamos discutir os recursos para essa pasta. Informou a
inauguração de mais duas creches, bem como registrou a sua presença no
evento onde ouviu vários clamores contra a violência. Mencionou o projeto
de lei de sua autoria para acabar com o uso de canutos plásticos que tem
trazido problemas para o meio ambiente e aguarda contar com o apoio dos
pares. Concluiu, informando a visita em vários arraiá. Questão de Ordem, o
vereador Silvanio Barbosa, solicitou a Presidência desta Casa designar
membros para uma visita no Conselho Municipal de Trânsito para cobrar o
cumprimento das leis de autoria deste vereador que tratam da retirada das
catracas altas nos ônibus e da instalação do botão de pânico. O vereador
Samyr Malta, sugeriu a esta Casa convidar para uma audiência pública o
superintendente da SMTT e o Ministério Público referente à sugestão do
vereador Silvanio Barbosa. Justificou a sua ausência na sessão de ontem e
de amanhã. Finalizando, agradeceu a Casa pela aprovação do projeto de lei
de sua autoria que garante a gratuidade nos transportes coletivos nos dias
de eleição onde espera a sanção do Prefeito. O vereador José Marcio Filho,
informou que o superintendente da SMTT, senhor Antonio Moura já se
predispôs a comparecer a esta Casa e concorda que seja enviado um
convite ao mesmo. Trouxe informe que, a Prefeitura ainda não regulamentou
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as leis de autoria do vereador Silvanio Barbosa. 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, 20 de junho de 2018 – Maria Jairivane Sena da Silva Redatora de Atas e Debates.

