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Ata da 174ª Sessão Ordinária da 22ª Legislatura da Câmara Municipal de Maceió
Biênio 2022– 2023.

Aos 11 (onze) dias do mês de agosto do ano de 2022, às 15h00 (quinze
horas) sob a presidência em exercício do vereador Francisco Filho reuniuse a Câmara Municipal de Maceió situada na Rua Sá e Albuquerque número
564 bairro Jaraguá em sessão ordinária híbrida com as presenças dos
vereadores: Alex Anselmo, Aldo Loureiro, Brivaldo Marques, Cal Moreira,
Cleber Costa, Eduardo Canuto, Fábio Costa, Fernando Holanda, Galba
Netto, Davi Davino,Gaby Ronalsa, João Catunda, Olívia Tenório, Oliveira
Lima, Raimundo Medeiros, Silvania Barbosa, Siderlane Mendonça, Teca
Nelma e Valmir Gomes. Foi colocado para aprovação do plenário a ata da
sessão anterior. No Grande Expediente, como primeiro orador, o
vereador Raimundo Medeiros ratificou a questão do transporte público no
que diz respeito a prestação de serviços para a população além da
necessidade de revitalizar o terminal de ônibus do bairro Eustáquio Gomes
e mais uma vez solicitou providências. Concluindo, defendeu a implantação
do VLT. Em aparte, o vereador Valmir Gomes parabenizou o orador pela
fala e informou um manifesto realizado pela população devido essa
situação. Finalizou comunicando a realização de uma reunião junto aos
órgãos competentes para discusutir questões relacionadas ao transporte
público. O segundo orador, vereador Oliveira Lima referiu – se a pessoa
do senhor Jaime Amorim, alagoano que será homenageado por este
vereador com a comenda de mérito cívico. A terceira oradora, vereadora
Teca Nelma descatou a data de hoje onde comemora – se o dia do
estudante e dia internacional da juventude. Leu em tribuna o seu discurso
em homenagem aos grupos. No Prolongamento do Expediente, foram
lidos: projeto de lei do vereador Fabio Costa – protocolo web nº
08100010/2022. Projeto de lei da vereadora Teca Nelma – protocolo web nº
08100002/2022. Projeto de decreto legislativo do vereador Oliveira Lima –
protocolo web nº 08100019/2022. Projeto de decreto legislativo do vereador
Valmir Gomes – protocolo web nº 08100021/2022. Feita a chamada para a
Ordem do dia, foram constatadas as mesmas presenças da chamada
inicial. Foram lidos e aprovados: indicação do vereador Valmir Gomes em
discussão única – protocolo web nº 08100003/2022. Indicação da vereadora

Baixado Em: 30/11/2022

Gaby Ronalsa em discussão única – protocolo web nº 08100007/2022.
Indicação do vereador Brivaldo Marques em discussão única – protocolos
web nº 08100006/2022 e 08100009/2022. Indicação da vereadora Olívia
Tenório em discussão única – protocolos web nº 08100008/2022,
08100011/2022, 08100013/2022 e 08100014/2022. Indicação do vereador
Leonardo Dias em discussão única – protocolos nº 08100023/2022 e
08100024/2022. Moção de congratulação do vereador Francisco Filho em
discussão única e discutido pelo autor - protocolo web nº 08090032/2022.
Moção de repúdio da vereadora Gaby Ronalsa em discussão única e
discutido pela autora – protocolo web nº 08090034/2022. Projetos de lei da
vereadora Teca Nelma discutido pela vereadora Gaby Ronalsa e a autora –
protocolos web nº 12300065/2021 a 12300068/2021, 12300070/2021,
02220030/2021, 22200032/2021 a 22200036/2021, 12230024/2021,
12270023/2021 a 12270030/2021 (aprovados com o voto contrário da
vereadora Gaby Ronalsa). Passando para o Expediente Final, o vereador
Francisco Filho informou aos vereadores a prorrogação do prazo para a
apresentação das emendas orçamentárias para o ano de 2023 como
também uma reunião que será realizada na próxima terça – feira as quatorze
horas para deliberar sobre as emendas e publicar o parecer para que possa
trazer ao plenário em 1ª discussão a LDO/2023. Não havendo apresentação
de emenda no plenário será a apresentação em 2ª discussão e não havendo
apresentação será encaminhado para o executivo. Todos os vereadores
estão cientes nessa sessão. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a
presente sessão e convocada outra para a próxima terça - feira em horário
regimental. Do que, para constar, lavrei e digitei a presente ata que dato e
assino. Maceió, 11 de agosto de 2022 – João Antônio Leite de Cerqueira –
Chefe de Divisão e Redação de Atas e Debates.

