Ata da Audiência Pública para discutir Políticas Públicas no bairro Cidade
Universitária.

Aos (19) dezenove dias do mês de junho do ano de 2017, às (09h) nove
horas sob a presidência e propositura do vereador Luciano Marinho, reuniu
– se no Ginásio Edson Monteiro, Conjunto Acauã no bairro Cidade
Universitária, nesta Capital para discutir Políticas Pública no bairro
Cidade Universitária. Declarada aberta a audiência o senhor Presidente
convidou para compor a mesa dos trabalhos os senhores: Disney Pinto Secretário Adjunto de Obras. João Paulo Bispo – Presidente da
Associação Jardim Royal. Sônia Moraes – Representando a
Secretária de Educação Ana Dayse Dória. Vitor Santos –
Representando a SMTT. Vereador Francisco Holanda Filho. O senhor
Presidente, convidou a todos para em posição de respeito ouvir a
execução do Hino Nacional e registrou as presenças de representantes de
várias instituições. Facultada a palavra para a Mesa Diretora fez uso os
senhores: João Paulo Bispo – Presidente da Associação Comunitária
do Conjunto Jardim Royal – lamentou a falta de atenção do Prefeito de
Maceió para com a comunidade local a exemplo da ausência da coleta de
lixo, espaço de laser e outras ações. Solicitou a construção de um posto
de saúde e implantação de lombadas na região. Após, Sônia Moraes –
Representando a Secretária de Educação Ana Dayse Dória – falou do
plano municipal de educação que foi construído com a participação da
população onde constam dezenove metas a serem efetivadas a exemplo
da universalização infantil, fundamental e outros. Diz que a educação tem
feito o seu trabalho apesar das enormes necessidades e passou a tecer
esclarecimentos sobre cada meta. A seguir, Disney Pinto – Secretário
Adjunto de Obras – colocou a secretaria a disposição para receber a
todos, citando algumas obras que já foram realizadas nessa região e
outras que serão concluídas. O senhor Presidente, vereador Luciano
Marinho fez reflexão quanto às carências do bairro, ressaltando as ações
que tem realizado em beneficio da região e deixou desabafo devido à falta
de atenção do poder público municipal, dando alguns exemplos. Em

seguida, Vitor Santos – Representando a SMTT – tratou das reformas
que são realizadas nas residências sem a autorização do poder público
onde acaba interferindo no trânsito e deu subsidio sobre a questão.
Lembrou o caos no trânsito devido às chuvas além do incontingente de
funcionários que não dão conta dos serviços solicitados. Concluindo,
deixou o compromisso de levar as demandas apresentadas para o
secretário Antônio Moura. A seguir, vereador Francisco Holanda Filho diz que a parte alta da cidade tem crescido muito, porém o poder público
não tem acompanhado esse crescimento. Trouxe informe da secretária de
educação Ana Dayse Dória relacionado a vagas em algumas escolas da
parte alta da cidade enquanto falta em outras. Falou da situação da escola
e do posto de saúde do bairro Santa Maria onde aguarda uma solução,
passando a registrar sua confiança no Prefeito que está aguardando
recursos vindo de Brasília para a infraestrutura na parte alta da cidade.
Passada a palavra para a sociedade civil organizada apresentar as suas
reivindicações fizeram uso da tribuna os senhores: Robério Pinto da
Costa; Gilberto Filho Soares; Fernando do Village (líder comunitário);
Ivonei (representando o Loteamento São Caetano); Roserlan Manoel
(diretor administrativo do posto de saúde do bairro Village Campestre
II); Cristiano Fortes (representando a Igreja Adventista do 7º dia);
Carlos Eduardo da Silva; Paulo Lima (líder comunitário do bairro
Village Campestre I); Claudia Van Marques (moradora do Parque das
Árvores); Valdenice Benovato (moradora do Parque das Árvores);
Eurico Braga; Tomm – Pastor da Igreja Luterana de Maceió; Adson
Dantas (presidente da Associação do bairro Village Campestre I);
Juliana (moradora do bairro Village Campestre II); Edvaldo Aurélio
(presidente da Associação do bairro Graciliano Ramos); Valéria (vice
– presidente da Associação do bairro Graciliano Ramos). O senhor
Presidente, convidou os membros da Mesa Diretora para as considerações
finais onde responderam de forma satisfatória as reinvindicações
apresentadas. Agradeceu a presença e convidou a todos para em posição
de respeito ouvir a execução do Hino da cidade de Maceió, dando por
encerrada a audiência. Do que, para constar, lavrei e digitei a presente ata
que dato e assino. Maceió, 19 de junho de 2017. Maria Jairivane Sena da
Silva - Redatora de Atas e Debates.

