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Ata da Audiência Pública para discutir o Código de Postura de Maceió. Propositor;
vereador Francisco Holanda Filho na Câmara Municipal de Maceió

Aos (21) vinte um dias do mês de setembro do ano de 2017 às (09h) nove
horas, sob a presidência do vereador Francisco Holanda filho , reuniu-se a
Câmara Municipal de Maceió situada a Praça Marechal Deodoro, número
376(trezentos e setenta e seis); dando início a Audiência Pública a
Presidente da Mesa Diretora desta, agradece a presença de todos e com
satisfação registra a presença de seu Pai Francisco Holanda Deputado
Estadual, ao tempo que convida para compor a Mesa dos trabalhos as
senhoras (os); Vereador Francisco Sales, Coronel Ivon Bertho( Secretaria
Municipal de Segurança e Convívio Social), Ariel Fernandes(Diretor de
Convívio Social), Thoberval Cabral(Diretor do SEBRAE- AL), Vilmar
Pinto(Presidente do Creci). Laurival Bento( Representante dos Fiscais de
Postura), Pedro Acyoly(Representante da OAB) e Marcos Tavares. Logo
após o Presidente convida a todos que possam estar de pé para
respeitosamente cantar o Hino Nacional. Dando início aos trabalhos o
Presidente vereador Francisco Holanda Filho inicia seu discurso
agradecendo com satisfação a presença de todos, ao tempo que passa
ressaltar a importância do Tema desta Audiência, que merece mais atenção
da sociedade como um todo. Passa a discorrer o Código de Postura vigente
e que os órgãos competentes, dentro de suas atribuições façam seu papel
colaborando para que venhamos a ter um Código atualizado e limpo, bem
como pontua as fiscalizações que tem que ser efetivadas dentro das normas
seguindo as Leis dentro do município de Maceió. Nesse momento é
facultada a palavra ao vereador Francisco Sales que passa a retratar as
mudanças em nossa Cidade, onde estamos com um código ultrapassado
que não atende os anseios da sociedade como todo. Diz que foi bem
colocado pelo Presidente Francisco Holanda Filho, que os órgãos públicos
têm que facilitar as normas, assim ajudando a iniciativa privada para que a
classe seja beneficiada e as responsabilidades poderão ser divididas com os
órgãos públicos. Nesse momento foi facultada a palavra ao Deputado
Estadual Francisco Holanda Filho, o Deputado fala da emoção de retornar a
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essa Casa, onde tudo começou em sua vida política e de sua família com o
seu Pai, ao tempo que relata a História política de sua família, que teve inicio
com o Francisco Filho ainda pequeno e hoje tem a satisfação e orgulho de
ver o mesmo Presidindo essa Sessão como um Parlamentar. Logo após
também relata sobre o Código de Postura e a importância das mudanças
como foi citado. Em seguida faz menção a Dna. Dione da Secretaria
Municipal de Segurança e Convívio Social agradecendo a mesma pelo
trabalho que a mesma vem realizando. Diz que essa Casa de Mario
Guimarães é o instrumento para busca de melhorias como a que estamos
propondo nessa audiência, esperando que o nosso Prefeito através dos
devidos esclarecimentos do tema em questão possa trazer melhorias que
todos nos esperamos, como as que estamos pontuando tecnicamente.
Nesse momento o Coronel Ivon Bertho parabeniza a Dna. Dione, ao tempo
que fala de todo trabalho e órgãos que estão envolvidos para a mudança do
Código de Postura, que como já foi citado o mesmo esta defasado, ao tempo
que registra o total interesse e compromisso para as mudanças do Código.
Passa a discorre sobre os desafios que vem encontrando há frente da pasta
da Secretaria e Convívio Social, ao tempo que fala ser fundamental o apoio
dos poderes e órgãos competentes, deixando seu apoio a todos os heróis
que fazem parte da fiscalização e outros envolvidos para o convívio social,
assim procurando oferecer a segurança, ao tempo que parabeniza o
vereador Francisco Holanda filho pela proposição desta Audiência, sendo um
tema de suma importância para população e espera que essa Casa possa
colaborar para realização de alguns projetos passando a citar alguns deles e
se coloca a disposição para o avanço para alteração do Código de Postura
de Maceió, para o avanço de Maceió. Sr. Roberval Cabral Diretor do
SEBRAE-AL agradece o convite, bem como passa explanar questões sobre
o tema hora em debate, onde seu papel é buscar as melhorias e defensas
das empresas seguindo obviamente o Código de Postura e espera que o
mesmo seja reformulado, também se colocando a disposição para as
devidas mudanças. Vereador Siderlane Mendonça parabeniza a proposição
desta audiência denominando a todos os presentes, bem como faz um breve
relato da necessidade das mudanças para o Código de Postura, também se
colocando a disposição para busca dos mecanismos devidos para efetivação
das mudanças devidas. Sr. Vilmar Pinto Presidente do Creci fala da
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importância do tema em questão, parabenizando a todos presentes,
ressaltando a pessoa da Claudia Pessoa dentre outros que são importantes
para contribuir junto as mudanças que devem ser feitas para o código de
postura, também se colocando a disposição e temos que terminar o Plano
Diretor desta Cidade. Sr. Lourival Bento fala em nome da classe de fiscais de
postura, que em alguns momentos não é bem visto pela sociedade quando
estamos realizando o nosso trabalho. Fala da importância da atualização
para o código de postura como já foi citado pelos meus antecessores e
espera que essa audiência traga resultados positivos, trazendo também a
valorização dos fiscais. Dr. Pedro Acyoli representando a OAB ateve-se ao
interesse da instituição apoiando as mudanças na legislação que são de fato
necessárias, onde a OAB se coloca a disposição. Sra. Claudia Pessoa traz
mais subsídios junto ao tema e representando a FECOMERCIO fala que
temos o passado como referencia, porém temos que vislumbrar um futuro
com um Código de Postura atualizado, para melhorias e acreditado em uma
sociedade cidadã, com seus direitos e deveres dos empresários junto com a
sociedade como um todo. Sra Elizagela Fiscal de Postura parabeniza o
Presidente propositor vereador Francisco Holanda Filho agradecendo a
sensibilidade do Presidente da Mesa em convidar para compor a Mesa o
nosso representante dos fiscais de postura Sr. Lourival Bento e espera que
de fato as mudanças aconteçam para uma cidade melhor e registra a
necessidade de um novo concurso para fiscais de postura e melhorias,
também para falta de estrutura. Por fim deixa uma proposta para a entrega
do titulo de Cidadã Honorária para Sra. Dione. O presidente diz que vai
contemplar a Sra. Dione com a comenda Mario Guimarães. Sr. Joaquim
Santana agradece a oportunidade acreditando na mudança do código de
postura. Sr. Marcos Homena também fala do Plano Diretor, pontuando todas
as necessidades da atualização do Código para uma cidade melhor, pois
com a formalização o desenvolvimento acontece. Fala da Lei do Bombeiro
Civil que deve em sua opinião ter alguns ajustes para não prejudicar alguns
comerciantes. O Presidente passa a fazer suas considerações finais, onde
fala que legislar não é uma tarefa fácil, que nem todos atendem as regras
que devem ser cumpridas, onde todos nos somos peça fundamental para o
ordenamento da nossa Cidade. Diz que nos que fazemos o Pode Público
temos que em algum momento contrariar alguns, porém acredito nas
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condições de contratos formais que iria trazer para nossa cidade investidores
e conseqüentemente mais empregos e temos que nos preparar para
mudanças. Por fim faz reflexão sobre o que estamos enfrentando a exemplo
da Lava jato, onde a mudança tem que vir de cada um de nós e todos tem
que aprender a ter postura e esquecer o jeitinho brasileiro e quando
apresentamos mudanças muitos não querem preferem continuar na
mesmice, sendo essa a proposição desta Audiência, não é de interesse
próprio e sim para uma Maceió melhor e que tenhamos uma cidade
promissora, bem como registra o interesse do Prefeito Rui Palmeira para
atualização do Código de Postura, onde os encaminhamentos para a busca
dessas mudanças serão dadas . Nesse momento todos são convidados
para ficar de pé, para cantar o Hino de Alagoas. Nada mais havendo a tratar
lavrei e digitei a presente ata que dato e assino, Kely Cistina Lopes dos
Santos Redatora de Ata e Debates, Maceió 11 de setembro de 2017.

