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Ata da 161ª Sessão Ordinária da 21ª Legislatura da Câmara Municipal de Maceió.

Aos (26) vinte e seis dias do mês de junho do ano de 2018 às (15h00) quinze
horas, sob a Presidência em exercício da vereadora Silvania Barbosa,
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, Eduardo Canuto,
Francisco Filho, Francisco Sales, Fatima Santiago, José Márcio Filho,
Kelmann Vieira, Luciano Marinho, Maria Aparecida, Ronaldo Luz, Samyr
Malta, Siderlane Mendonça, Silvanio Barbosa, Silvio Camelo e Tereza
Nelma. Foram justificadas as ausências dos demais vereadores. Foi lida e
aprovada a ata da sessão anterior com a correção para que conste no
expediente final as presenças dos vereadores Silvanio Barbosa, Silvania
Barbosa, Samyr Malta e José Marcio Filho na sessão ordinária de quinta –
feira dia 21/06/18 quando um grupo de servidores público municipal foram
ouvidos nesta Casa. Nesse momento, o vereador Silvanio Barbosa assumiu
a mesa dos trabalhos. No Grande Expediente, como Primeira Oradora, a
vereadora Silvania Barbosa fez apelo aos vereadores para estarem
presentes na sessão ordinária da próxima quinta – feira para que possamos
zerar a pauta. Chamou atenção quanto á forma como a SEDET (Secretaria
de Desenvolvimento Territorial) tem se comportado no que diz respeito à
autorização para o funcionamento dos arraia a exemplo do ocorrido no bairro
Stella Mares onde esta vereadora se posicionou e aproveita a oportunidade
para se justificar perante aqueles que teceram críticas a esta vereadora nas
redes sociais, deixando claro a sua intenção quanto ao atendimento
igualitário para todos. Em aparte, o vereador José Marcio Filho, deu
testemunho do tratamento diferenciado oferecido pela secretaria durante as
festividades e defendeu o direito de todos. Sugeriu a Presidência desta Casa
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designar um grupo de vereadores para averiguar a questão. Retornando, a
oradora, chamou a atenção da Presidência para a sugestão do vereador
José Marcio Filho e deixou claro que vai continuar acompanhando esse
caso. O Presidente em exercício, vereador Silvanio Barbosa designou os
vereadores Samyr Malta, José Marcio Filho, Silvania Barbosa, Dudu Ronalsa
e o próprio vereador Silvanio Barbosa para formar a comissão. Em aparte, o
vereador Siderlane Mendonça discordou da formação da comissão onde
acredita que trará descrença para esta Casa, passando a sugerir trazer o ex
- secretário David Maia para ser sabatinado pelos vereadores neste
Parlamento. Retornando, a oradora solicitou ao Presidente submeter á
solicitação a Procuradoria da Casa. Em aparte, o vereador Silvio Camelo
sugeriu a Presidência submeter à solicitação ao plenário e posteriormente a
procuradoria. O Presidente em exercício associou – se a sugestão da
oradora. Retornando, a oradora leu em tribuna o regimento interno da Casa
relacionado á discussão. Nesse momento, o senhor Presidente, vereador
Kelmann Vieira assumiu a mesa dos trabalhos. Pela Ordem, o vereador
Samyr Malta pediu cautela alertando para questões futuras onde teremos
que ter o mesmo posicionamento. Pela Ordem, o vereador José Marcio Filho
acredita que esse não é o momento para a formação de uma comissão mais
nada impede uma conversa junto ao ex – secretário para que essa discussão
seja encerrada haja vista que estamos sendo cobrados pela população. Pela
Ordem, o vereador Siderlane Mendonça sugeriu a Casa elaborar uma
solicitação direcionada a SLUM pedindo documentações que comprovem as
denúncias onde havendo embasamento, contará com a assinatura deste
vereador e posteriormente criaria uma CEI. Pela Ordem, a vereadora
Silvania Barbosa informou que junto à denúncia e a solicitação da CEI que
chegaram a esta Casa vieram também documentos, porém, não sabemos se
são reais e esclarece que estamos debatendo aqui a veracidade dos fatos.
Pela Ordem, o vereador José Marcio Filho sugeriu a Casa acatar a sugestão
do vereador Siderlane Mendonça. Pela Ordem, o vereador Siderlane
Mendonça alerta para que a solicitação seja enviada ao órgão ‘’SLUM’’ e não
em nome da pessoa do ex- secretário David Maia. O senhor Presidente,
esclareceu o direito de qualquer vereador solicitar documentações a
qualquer secretaria onde não vê problemas quanto a isso. Informou que a
audiência pública para a discussão da LDO passará para o dia 02 de agosto
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após o recesso. Pela Ordem, o vereador Eduardo Canuto achou coerente as
colocações dos vereadores José Marcio Filho e Siderlane Mendonça,
ressaltando que uma vez sendo gestores público somos indagados, quanto
às consequências não serão para o Prefeito Rui Palmeira. Concluindo, diz
que esse processo é político e também o papel desta Casa. O senhor
Presidente, informou a mudança para o novo prédio durante o período de
recesso e quanto ao retorno da primeira sessão talvez ainda aconteça aqui
devido o processo de instalação das mobílias. Pela Ordem, o vereador
Silvanio Barbosa registrou a vinda do secretário da SMTT, senhor Antonio
Moura nesta Casa onde ficou o compromisso para o início das retiradas das
catracas altas nos ônibus como também a instalação do botão de pânico,
ambos já são leis aprovadas neste parlamento. Finalizando, pediu permissão
para se ausentar do plenário nesse momento. O Segundo Orador, vereador
Silvio Camelo parabenizou o vereador Silvanio Barbosa pela realização dos
festejos juninos na parte alta da cidade com a colaboração do Governo do
Estado. Parabenizou também os parlamentares federais Mauricio Quintela,
Marx Beltrão e Renan Calheiros pelo trabalho que vem realizando em prol de
Maceió/Alagoas. O Terceiro Orador, vereador Francisco Sales trouxe a
preocupação quanto o artigo 473/17 das leis trabalhistas que implicam no
mercado de trabalho e deu subsídio sobre a questão. No Prolongamento
do Expediente, foram lidos: Projeto de Lei nº 89/18 da vereadora Tereza
Nelma – emenda substitutiva altera a designação da Câmara Municipal de
Maceió na Lei Orgânica do município e dá outras providências (Protocolo nº
2281/18). Projeto de Lei nº 88/18 do vereador Eduardo Canuto – considera
de utilidade pública a Federação Alagoana de Handebol – FAHD (Protocolo
nº 2251/18). Feita a chamada para a Ordem do Dia, foram constatadas as
mesmas presenças da chamada inicial. Foram lidos e aprovados projetos e
requerimentos de números e autorias: Projeto de Lei nº 53/18 da vereadora
Tereza Nelma (Protocolo nº 1301/18 em 2ª discussão). Projeto de Lei nº
79/18 do vereador Samyr Malta (Protocolo nº 2063/18 em 2ª discussão).
Projeto de Decreto Legislativo nº 06/18 da Mesa Diretora da Câmara
Municipal de Maceió (Protocolo nº 1335/18 em 2ª discussão). Projeto de
Decreto Legislativo nº 07/18 da vereadora Silvania Barbosa (Protocolo nº
1618/18 em 1ª discussão, discutido e subscrito pelo vereador Kelmann
Vieira). Projeto de Lei nº 47/18 da vereadora Tereza Nelma (Protocolo nº
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1108/18 em 1ª discussão). Projeto de Lei nº 94/17 da vereadora Silvania
Barbosa (Protocolo nº 2206/18 em 1ª discussão). Projeto de Lei nº 102/16 do
vereador Francisco Holanda Filho (Protocolo nº 2215/16 em 1ª discussão).
Projeto de Lei nº 165/17 do vereador Luciano Marinho (Protocolo nº 4440/17
em 1ª discussão). Indicação da vereadora Maria Aparecida (Protocolos nºs
2209/18, 2211/18 e 2212/18 todos em discussão única). Requerimentos da
vereadora Tereza Nelma (Protocolos nºs 2208/18, 2210/18, 2291/18 e
2292/18 todos em discussão única). Indicação do vereador Lobão
(Protocolos nºs 2217/18 á 2219/18, 2252/18 á 2263/18 todos em discussão
única). Requerimentos do vereador Dudu Ronalsa (Protocolos nºs 2214/18 e
2215/15 ambos em discussão única). Requerimento do vereador Silvanio
Barbosa (Protocolo nº 2239/18 em discussão única). Requerimentos do
vereador Ronaldo Luz (Protocolos nºs 2232/18 á 2235/18 todos em
discussão única). Requerimentos da vereadora Ana Hora (Protocolos nºs
2229/18, 2230/18 e 2226/18 todos em discussão única). Indicação da
vereadora Ana Hora (Protocolos nºs 2227/18 e 2228/18 ambos em discussão
única). Indicação do vereador Luciano Marinho (Protocolo nº 2250/18 em
discussão única). Requerimentos do vereador Silvio Camelo (Protocolos nºs
2286/18 e 2287/18 ambos em discussão única). Moção de Repúdio da
vereadora Tereza Nelma (Protocolo nº 2246/18 em discussão única).
Moções de Pesar da vereadora Tereza Nelma (Protocolos nºs 2247/18 e
2248/18 ambas em discussão única). Indicação da vereadora Tereza Nelma
(Protocolos nºs 2293/18 á 2295/18 todos em discussão única).
Requerimentos da vereadora Simone Andrade (Protocolos nºs 2283/18 á
2285/18 todos em discussão única). Moções de Aplausos do vereador
Silvanio Barbosa (Protocolos nºs 2275/18 e 2276/18 ambos em discussão
única). Moção de Pesar do vereador Dudu Ronalsa (Protocolo nº 2298/18 em
discussão única). Projeto de Lei nº 43/18 do vereador Dudu Ronalsa
(Protocolo nº 1053/18 em 1ª discussão). Passando para o Expediente Final,
a vereadora Tereza Nelma deixou convite a todos para a celebração da
missa que será realizada amanhã ás 15h por Dom Antonio Muniz no
Santuário Virgens dos Pobres, destinada aos candidatos aos pleitos
eleitorais 2018. O vereador Samyr Malta agradeceu aos vereadores pela
aprovação do projeto de lei de sua autoria onde garante a gratuidade nos
ônibus nos dias dos pleitos eleitorais. Nada mais, havendo a tratar, foi
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encerrada a presente sessão e convocada outra para a próxima quinta - feira
em horário Regimental. Do que, para constar, lavrei e digitei a presente ata
que dato e assino. Maceió, 26 de junho de 2018 – Maria Jairivane Sena da
Silva - Redatora de Atas e Debates.

