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Ata da Audiência Pública, para discutir políticas públicas sobre o planejamento
de ações de emergência para população atingida pelas fortes chuvas em Maceio,
propositora vereadora Teca Nelma.

Aos (18) dezoito dias do mês de outubro do ano de 2021, às (09h) nove
horas, realizada Audiência Pública, que está de acordo com o preconiza o
ato de número 3 de autoria da Mesa Diretora que regulamentou a
realização das Audiências Públicas e Solenidades dessa Casa Legislativa.
Nesse momento a Propositora dessa Audiência passa a ler o rito que vai
ser obedecido na realização dessa Audiência Pública de forma hibrida. Em
seguida, a Senhora Presidente convida para compor a Mesa Diretora os
senhores (as); O Senhor Magalhaes (Secretario da Secretaria de
Infraestrutura), Sr. Tácio Rodrigues (Secretário adjunto da SEDET), Sr.
Vinicius Pinho (Coordenador de Meteorologia da Secretaria Estadual de
Meio Ambiente), Dra. Regina Lins (Arquiteta com especialização em
gestão do crescimento urbano em estudos urbanos), Sra. Isabela Missano
(Pesquisadora e arquiteta). Registrando a participação dos senhores
vereadores; Leonardo Dias, Fernando Holanda, Francisco Holanda Filho,
em tempo que registra a presença do Coordenador da Defesa Civil, Sr.
Abelardo. Nesse momento A Presidente vereadora Teca Nelma registra a
data da solicitação para realização dessa Audiência, que foi no início do
ano corrente, na época das chuvas, onde a mesma não pode ser
realizada, por conta da Pandemia, porém registra a importância da mesma
para se discutir um planejamento para as chuvas do próximo ano, onde
enfrentamos um problema recorrente no município de Maceió, conhecido
como a quadra chuvosa que afetam a região metropolitana da Capital e
durante esse período enfrentamos uma ocupação territorial desordenada,
deslizamento de áreas verdes não preservadas e a ausência de um Plano
de Contingência que apresente como o município deve atuar nesse
período. Fala que os problemas das chuvas são recorrentes como já foi
dito e parece piorar a cada ano, em tempo que faz um breve relato dos
fatores desse problema a exemplo das ocupações irregulares e
desordenadas que contribui para deslizamentos de terra dentre outros. Diz
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que foi as ruas esse ano no período de chuva, bem como outros
vereadores para distribuição de doações, porém essa é uma ação
comunitária e algo tem que ser feito para prevenir para não ocorrer esses
danos a população em tempo chuvoso. Em seguida parabenizando a
Defesa Civil e a Prefeitura de Maceió que ofereceram suporte a essas
famílias na ocasião. Diz que essa realidade só vai ser diferente com um
efetivo Plano de Ação e contingência, além da atualização do Plano Diretor
do município realizado há 15 anos, estando o mesmo totalmente
desatualizado. Nesse momento a Presidente passa a palavra aos
convidados; Sr. Vínicos Pinho usa a tribuna passa a explanar como se deu
a sala de alerta do Estado de Alagoas, em tempo que discorre sobre o
papel da sala de alerta na Mitigação de Desastres Naturais, onde fomos
pioneiros. Fala que o planejamento e necessário para enfrentar o período
chuvoso, onde percebemos chuvas intensas com um período maior. Em
seguida faz apresentação de Slides para mostrar dados que são
acompanhados pela Sala de alerta. Concluindo agradece o convite em
nome de toda a equipe de alerta. A Presidente chama para compor a mesa
o coordenador da Defesa Civil Sr. Aberlado Nobre, em tempo que foge do
protocolo para passar a palavra ao vereador Leonardo Dias, que vai ter
que se ausentar. Vereador Leonardo Dias diz que sua preocupação são as
encostas, as barreiras dentre outras, passando a denominar lugares que o
preocupa no tempo chuvoso a exemplo do Conjunto João Sampaio, onde
não se tem estrutura e as encostas estão cedendo. Diz não ter visto
planejamento da prefeitura para dar manutenção a esses locais, onde esse
vereador já solicitou essas melhorias e até hoje não teve retorno e temos
que nos programar para o próximo período chuvoso, onde o município tem
que fazer seu papel através dos órgãos competentes com soluções
efetivas de forma antecipada. Para concluir diz que vai ter que se
ausentar, deixando registrado dois encaminhamentos; dragagem no
Riacho Silva e um olhar especial no Conjunto João Sampaio. O
coordenador da Defesa Civil traz explicações técnicas as indagações do
vereador Leonardo Dias, passando a pontuar algumas tomadas de
decisões. O Sr. Magalhães discorre tecnicamente junto as ações da
infraestrutura. Logo após a Presidente registra a presença das Secretarias
que se faz presente; Sr. Antônio Mendonça, meteorologista da Sema; Sr.
Alexandre Pereira, Diretor de obras e implantações da Seminfra; Sra.
Adriana Castelar, engenheira e técnica da Seminfra; Sra. Joana Borba,
coordenadora do monitoramento da Defesa Civil Municipal; Sra. Leda
Paula, diretora dos espaços públicos da SUDS e Sra. Aline Manoele,

Baixado Em: 02/12/2022

Diretora de proteção social da SEMAS. Nesse momento foi facultada a
palavra a Sra. Izabele Missano a mesma agradece o convite, em tempo
que fala dos seus estudos com foco nas áreas de bordas das falésias e
grotas. Em seguida solicita para que mostre a imagem de sua
apresentação que trata as áreas frágeis, cenários e o impacto de algumas
construções de forma desordenada, tipos de APP, dentre outros. Por fim
pontua ações que devem ser tomadas para evitar danos com o período
chuvoso, bem como temos que monitorar como e de que maneira estamos
construindo nossas cidades, ressaltando a importância de pesquisas para
esse fim. Dra. Regina Lins agradece o convite parabenizando a vereadora
Teca Nelma pela proposição dessa Audiência, que traz um tema pertinente
a toda população que sofre com o período de chuva, em tempo que
pontua o tema na perspectiva do planejamento e da gestão urbana,
passando a responder as perguntas de forma técnica pontuando questões
já colocadas nessa audiência. Fala que temos um Plano Diretor com todos
os problemas que o mesmo tem e o mesmo não perdeu a validade por não
ter sido revisado, o que tqumos é planejamento sem gestão. A Presidente
passa a palavra a população presente e representantes da mesma; Sr.
Leandro Manuel (Presidente da Associação do Alto do Cruzeiro e
adjacências); Sr. Walison Fideles; Sra. Rose Meire (representando o Bairro
Rio Novo); Sr. Caio Fragoso (Movimento acorda Maceió), os mesmos
fizeram uso da palavra pontuando as demandas existentes e que se
agravam em período de chuva, onde esperam dos órgãos competentes
que suas reinvindicações sejam atendidas e que cada órgão competente,
Município e Estado faça seu papel com as ações devidas. Nesse Momento
o vereador Francisco Holanda Filho destaca os pontos críticos que Maceió
tem no período chuvoso a exemplo da Lagoa da Coca Cola e há 30 anos
não tem manutenção na drenagem e o sistema não funciona ocasionando
alagamento na área. Faz questionamento ao Município e Estado no
tocante à drenagem da cidade pontuando pontos que devem ser drenados
e que os mesmos tenham manutenção do serviço. Fala que o poder
público tem que realizar ações de prevenção, minimizando o sofrimento da
população que são atingidas pelas chuvas, em tempo que registra
solicitações que esse vereador vem realizando nos órgãos competentes.
Sra. Mais Pequeno Cientista Social, a mesma discorre sobre sua
formação, porém destaca sua experiência pessoal em tempos de chuvas.
Fala que todos têm que se envolver no Plano Plurianual e na Lei
Orçamentaria, para que os personagens destinem a verba para as
prioridades de cada bairro e que cada um cobre a execução desses
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recursos. A Presidente passa a palavra aos componentes da Mesa para
suas considerações finais, onde os mesmos dentro de suas atribuições,
responderam alguns questionamentos de forma técnica, deixando claro
que o que não for esclarecido cada órgão estará à disposição para em
outo momento cada um em suas atribuições possam buscar solucionar as
demandas apresentadas. A Presidente vereadora Teca Nelma agradece a
todos presente, que mostra o comprometimento de cada membro da
mesa. Fala que enquanto vereadora vem buscando que o poder público
possa fazer seu papel em todas as demandas como os danos causados
pelas chuvas, onde anotou os questionamentos para encaminhá-los. Nada
mais havendo a tratar foi encerrada a presente Audiência Pública, Maceió
18 de outubro de 2021. João Antônio Leite de Cerqueira – Chefe de
Divisão de Redação de Atas e Debates.

