ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ

SETOR DE ATAS E DEBATES

Ata da 154ª Sessão Ordinária da 21ª Legislatura da Câmara Municipal de Maceió
Biênio 2017-2018

Aos (07) sete dias do mês de junho 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: Dudu Ronalsa, Eduardo Canuto, Fátima
Santiago, Francisco Sales, José Márcio, Kelmann Vieira, Luciano Marinho,
Maria Aparecida, Ronaldo Luz, Samyr Malta, Silvio Camelo, Siderlane
Mendonça e Tereza Nelma. Foram justificadas as ausências dos demais
vereadores. Lida e aprovada ata da sessão anterior. Passando para o
Grande Expediente como primeiro orador vereador Samyr Malta rebate
as críticas quanto ao seu Projeto de Lei que isenta eleitores da passagem de
ônibus em dia de eleição. O parlamentar lembrou que muitos eleitores
deixam de votar porque moram distantes das secções eleitorais e
não têm dinheiro para pagar o ônibus. Em aparte o vereador José
Márcio apóia o projeto em questão discorrendo que é de total interesse da
população. Retornando o orador teceu mais comentários quanto projeto
de lei de sua autoria que prevê a gratuidade no transporte público de
Maceió para os eleitores da capital em dia de eleições no país , onde
esse direito já está assegurado por lei. No Prolongamento do
Expediente foi lido: Projeto de Resolução de autoria da vereadora Tereza
Nelma – Cria a comenda “Amigo da Pessoa Idosa” e dá outras providências,
protocolo nº 2031/18; Projeto de Lei Nº 74/18 de autoria da vereadora Tereza
Nelma – modifica a lei nº 5.877/09 criando a semana municipal da capoeira e
do capoeirista e dá outras providências, protocolo nº 2003/18; Projeto de Lei
Nº 75/18 de autoria da vereadora Tereza Nelma - Institui o reconhecimento
do caráter educacional e formativa da capoeira em suas manifestações
culturais e esportivas e dá outras providências, protocolo nº2004/18; Projeto
de Resolução Nº 05/18 de autoria da vereadora Tereza Nelma – Cria
comenda professora Cláudia Malta e dá outras providências, protocolo nº
2046/18; Projeto de Lei Nº 77/18 de autoria do vereador Luciano Marinho –
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Fica denominado Rua Messias de Oliveira a atual via pública Rua 48 no
Conjunto Residencial Graciliano Ramos, Cidade Universitária, protocolo nº
2022/18; Projeto de Lei Nº 76/18 de autoria do vereador Luciano Marinho –
Fica denominada escritor Graciliano Ramos à Praça Central do Conjunto
Residencial Graciliano Ramos, Cidade Universitária, protocolo nº 2021/18;
Mensagem Nº 28/18 de autoria do Poder Executivo Municipal – Razões de
veto ao Projeto de Lei Nº 7.106 que institui novo formato em pinturas de
faixas de pedestre em 3D no âmbito do município de Maceió, protocolo nº
2040/18; Mensagem Nº 29/18 de autoria do Poder Executivo Municipal –
Razões de veto ao Projeto de Lei Nº 7.111 que dispõe sobre a presença
obrigatória de profissionais de salvamento aquático nas áreas de lazer
pública e privadas no município de Maceió; Mensagem Nº 27/18 de autoria
do Poder Executivo – Razões de veto ao Projeto de Lei Nº 7.102 que institui
no âmbito do município de Maceió a Campanha Coração de Mulher; Ofício
Nº 68/18 do Conselho Tutelar do Benedito Bentes II – Relatórios de
atendimentos e casos relacionados a violação de direitos de crianças e
adolescentes referente ao período de 01 de maio de 2018. Feita chamada
para Ordem do Dia foram constatadas as mesmas presenças da
chamada inicial. Pela Ordem o vereador José Márcio solicita inserir na
pauta em regime de urgência e relator especial aos projetos de nº(s) 58/18 e
59/18 de autoria do vereador Luciano Marinho, sendo designada a vereadora
Fátima Santiago. Bem como também em regime de urgência o projeto de nº
200/18 de autoria do vereador Eduardo Canuto. Sendo deferido seu pedido.
Dando continuidade foram lidos e aprovados os requerimentos e
projetos de números: Projeto de Lei Nº 23/18 de autoria da vereadora
Silvânia Barbosa em 2ª discussão, protocolo nº 594/18; Projeto de Lei Nº
56/18 de autoria do vereador Eduardo Canuto em 2ª Discussão, protocolo nº
1443/18; Projeto de Lei Nº 39/18 de autoria da vereadora Tereza Nelma em
2ª Discussão, protocolo nº 937/18; Projeto de Decreto Legislativo Nº 001/18
de autoria da vereadora Tereza Nelma em 2ª Discussão, protocolo nº 185/18;
Projeto de Lei Nº 16/18 de autoria da vereadora Tereza Nelma em 2ª
Discussão, protocolo nº 418/18; Requerimentos de autoria do vereador Dudu
Ronalsa, todos em Discussão Única, protocolo nº(s) 1929/18 (discutido pelo
autor e subscrito pela vereadora Silvânia Barbosa); 2033/18, 2034/18,
2036/18 e 3035/18; Requerimentos de autoria da vereadora Simone
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Andrade, todos em Discussão Única, protocolo nº(s) 2027/18, 2028/18,
2029/18, 2025/18, 1957/18, 1956/18, 2039/18, 1955/18, 2026/18;
Requerimento de autoria do vereador Silvio Camelo em Discussão Única,
discutido pelo autor, protocolo nº 2037/18; Requerimentos de autoria do
vereador Francisco Holanda, todos em Discussão Única, protocolo nº(s)
1925/18 a 1928/18; Requerimentos de autoria do vereador Luciano marinho,
todos em Discussão Única, protocolo nº(s) 2023/18 e 2024/18;
Requerimentos de autoria da vereadora Fátima Santiago, todos em
Discussão José Márcio, todos em Discussão Única, protocolo nº(s) 2061/18
e 2062/18; Requerimentos de autoria do vereador Luciano Marinho, todos
em 1ª Discussão, protocolo nº(s) 1594/18 e 1600/18. No Expediente Final
não houve oradores inscritos. Do que para constar, lavrei e digitei a
presente
ata
que
dato
e
assino.
Maceió,
07
de
maio
2018.________________________________________Fabíola
Marinho
Barbosa– Redatora de Atas e Debates.

