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Ata da 173ª Sessão Ordinária da 22ª Legislatura da Câmara Municipal de Maceió
Biênio 2022-2023

Aos (10) dez dias do mês de agosto do ano de 2022, às 15h00min (quinze
horas), sob a presidência em exercício do vereador Luciano Marinho, será
realizada Sessão Ordinária de forma hibrida, colocada em discussão a ata da
sessão anterior, enviada eletronicamente aos senhores vereadores, aprovada,
com as presenças dos senhores vereadores: Alex Anselmo, Alam Balbino, Cal
Moreira, Cleber Costa, João Catunda, Leonardo Dias, José Marcio Filho,Davi
Davino,Marcelo Palmeira, Olivia Tenório, Raimundo Medeiros, Silvania
Barbos, Teca Nelma, . Passando para o Grande Expediente como Primeiro
orador vereador Leonardo Dias traz a Bandeira do Vaticano para esse
Plenário, para demonstrar que nem todos os cristãos católicos fogem da luta
quando a nossa fé é vilipendiada. Diz que cada dia mais um lapso de tipo para
que novas agressões a fé católica ocorram, onde temos presenciado essas
agressões de forma constante. Fala que lamentavelmente a Igreja Senhor do
Bomfim que fica no Poço, foi invadida o sacrário, onde fica o corpo de cristo
foi profanado dentre outros vandalismos. Ressalta que o caso da igreja citado
a cima não se tratou de um assalto, pois tudo que tinha de valor permaneceu,
onde a representação de Cristo e a nossa fé foi profanada e essas ações
criminosas tem ocorrido de forma constante em nossa Cidade e em nosso
País. Lembra que já ocupou essa tribuna outras vezes para falar de quebra de
imagens e agressões invariavelmente realizadas pela esquerda. Fala que
recentemente foi aprovado uma moção de repúdio a um vereador que invadiu
a missa em horário de culto para fazer vagabundagem dentro do templo sem
qualquer respeito. Diz que comportamento semelhantes aos citados nos
assistimos no mundo inteiro e sempre comandadas pela esquerda. Passa a
citar o que está acontecendo na Nicarágua, onde Daniel Ortega amigo de Lula,
passando a citar outros casos da igreja católica e a mesma sempre presa por
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tudo que incomoda a esquerda, Deus, Pátria, Família e Liberdade. Ressalta
que esse ano, vamos ter que decidir qual é o Brasil que queremos, se é o
Brasil desses revolucionários que querem acabar com a igreja, defendendo o
aborto, a ideologia de gênero, defende a descriminalização das drogas, em
tempo que faz uma pergunta qual o País que queremos deixar para os nossos
filhos e netos, será um País que defende o bandido ou o que defende o
bandido preso. Vamos querer ter um Pais que se ajoelham para Deus, ou o
que diz que valores de família é um discurso atrasado e que está fora de moda.
Faz um alerta que o nosso Pais pode virar uma argentina que entregou seu
Pais a esquerda, estando com índice enorme de inflação e o nosso Brasil
registrou deflação. Por fim registra repúdio desse vereador e em seguida lê
em tribuna um pensamento do Mestre Olavo de Carvalho. Segundo orador
vereador Cleber Costa fala de sua satisfação em retornar a essa Casa como
vereador. Logo após passa a discorrer sobre a varíola do Macaco e relata
casos já identificado, onde informa a forma de transmissão, bem como discorre
outros casos a exemplo da Pólio. Em aparte vereador Leonardo Dias
parabeniza o tema trazido a essa Casa pelo orador. Terceiro orador vereador
Raimundo Medeiros deixa os parabéns ao vereador Cleber Costa pelo retorno
a essa Casa. Passa a discorrer sobre a violência em sua região, na parte alta
de Maceió que ocorre vários assaltos e solicito ao Governo do Estado para
nos dar segurança. Diz ser sindicalista a 40 anos e em sua opinião, aos
servidores o que falta é uma união das categorias, onde sra. Leniuda tem que
conduzir para que todos lutem de forma unida e parem de usar as questões
dos trabalhadores para palanques políticos para desgastar a imagem do
Prefeito JHC. Fala que em sua opinião o discurso do vereador Leonardo Dias
também é politiqueiro citando a esquerda. Em aparte vereador Leonardo Dias
diz que falou em nome dos cristãos citado o percentual dos mesmos e deixa
claro que não fez politicagem essa Casa é ampla em suas discussões e o tema
tem relevância e deve ser debatido. Retornando orador fala que nem todos os
erros vem da esquerda e ficaria feliz termos nessa casa discussões sem cunho
eleitoreiro. Segundo orador vereador. No Prolongamento do Expediente
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foram lidos: Projetos de Lei da vereadora Silvania Barbosa, protocolos
08090013/2022, 08090011/2022,08090010/2022 e 08090008/2022; Projeto
de Decreto Legislativo da vereadora Teca Nelma, protocolo 08090018/2022.
Feita a chamada para Ordem do Dia foram constatadas as mesmas
presenças da chamada inicial, foram lidos e aprovados projetos e
requerimentos de números e autorias; Indicação do vereador Siderlane
Mendonça, protocolo 08090004/2022 em discussão única; Pela Ordem solicita
para pautar a moção de repúdio ao ato de profanação e vilipendio que ocorreu
na Igreja Senhor do Bomfim no Poço, deferido pelo Presidente em exercício;
Indicação do vereador Fábio Costa, protocolo 08090015/2022 em discussão
única; Indicações do vereador Oliveira Lima, protocolo 08090016/2022 e
08090017/2022 em discussão única; Indicações da vereadora Gaby Ronalsa,
protocolos 08090019/2022 a 08090022/2022 em discussão única; Projeto de
Lei do vereador Leonardo Dias, protocolo 01190002/2022 em segunda
discussão; Projetos de Lei do vereador Oliveira Lima, protocolos
04270049/2022, 08040023/2021 e 12010031/2021 em segunda discussão;
Projeto de Lei do vereador Alan Balbino, protocolo 04250014/2022 em
segunda discussão; Projeto de Decreto Legislativo do vereador Leonardo
Dias, protocolo 01030003/2022 em segunda discussão; Projeto de Decreto
Legislativo do vereador Oliveira Lima, protocolo 04270025/2022 em segunda
discussão; Moção de Repúdio vereador Leonardo Dias, em discussão única.
No Expediente Final, não teve. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a
presente sessão ordinária e convocada outra para o outro dia em horário
regimental. Do que para constar lavrei e digitei a presente ata que dato e
assino. Maceió 10 de agosto de 2022- João Antônio Leite de Cerqueira - Chefe
de Divisão de Redação de atas e debates.

