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Ata da 177ª Sessão Ordinária da 22ª Legislatura da Câmara Municipal de Maceió
Biênio 2022 - 2023.

Aos 18 (dezoito) dia do mês de agosto do ano de 2022, às 15h00 (quinze
horas), sob a presidência em exercício do vereador Luciano Marinho reuniuse a Câmara Municipal de Maceió situada na Rua Sá e Albuquerque, número
564, bairro Jaraguá nesta capital, sendo realizada de forma híbrida, presencial
e remota com as presenças dos vereadores: Alan Balbino, Aldo Loureiro, Alex
Anselmo, Cal Moreira, Cleber Costa, Drº Valmir Gomes, Davi Davino,Eduardo
Canuto, Fernando Hollanda, Fábio Costa, Gaby Ronalsa, João Catunda, José
Márcio Filho, Olívia Tenório, Oliveira Lima, Raimundo Medeiros e Teca Nelma.
Foi colocada para aprovação do plenário a ata da sessão anterior. No Grande
Expediente, como primeiro orador, o vereador Cleber Costa utilizou a
tribuna para comunicar o relato do primeiro caso da varíola do macaco aqui no
estado de Alagoas, o parlamentar diz que já era esperado, porém sem a
violência e a gravidade dos casos de covid-19. Mencionou que não se trata de
um surto semelhante à da covid bem como o nome é improprio pois não é
verdade de que o macaco é o transmissor da doença, o animal em questão
assim como nós humanos somos portadores do vírus. Lamentou que os
animais supracitados estão sofrendo violência de uma parte da população que
ignoram o fato e relaciona a doença ao animal que é tão vítima quanto nós
humanos. Comentou também que um cientista francês detectou a varíola dos
macacos em cachorros. Alertou que a transmissão da doença citada não é
através de relação sexual e que isso trata-se de uma fake news e que a
transmissão só se dá por contato pele a pele. O segundo orador, vereador
Raimundo Medeiros discorreu a respeito do reajuste dos professores,
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explicando que não votou a favor da emenda da vereadora Teca Nelma por
ser inconstitucional (segundo o jurídico da Casa), deixou registrado que em
nenhum momento viu qualquer vereador se manifestar contra o reajuste dos
professores ao contrario todos são a favor de melhorias para a classe citada.
Em seguida criticou a forma como a SMTT tem tratado a comunidade da parte
alta da cidade e que tem mais de sessenta ofícios endereçados ao órgão em
prol de melhorias no serviço de transporte para a região. O parlamentar disse
que não tem problema algum em parabenizar o trabalho feito por quem quer
que seja independentemente de partido político. Por fim, solicitou ao secretário
da pasta em questão para que o mesmo ouça a comunidade. A terceira
oradora, vereadora Gaby Ronalsa deixou registrado que ontem participou
de uma audiência pública no ministério público a respeito da problemática que
está ocorrendo no bairro do Rio Novo mais precisamente no conjunto de vales
em relação ao afundamento do solo (algo parecido com o que vem ocorrendo
nos bairros atingidos pela Braskem) deixou registrado para a população de
Rio Novo seu apoio e que pode contar com essa vereadora. Fazendo um apelo
ao poder público para investigar o que está ocorrendo com o bairro citado,
agradecendo aos promotores pela condução dos trabalhos na audiência
pública de ontem. Prolongamento do Expediente foram lidas: PL Vereador
Fábio Costa, protocolo web nº 08100017/2022; PDL – Vereadora Silvânia
Barbosa, protocolo web nº 08160002/2022; PDL – Vereador Cleber Costa,
protocolo web nº 08160027/2022. Feita a chamada para a Ordem do Dia foi
constatado quórum regimental. Não havendo pauta a ser deliberada.
Passando para o Expediente não houve quem fizesse uso da palavra. Nada
mais havendo a tratar, foi encerrada a presente sessão ordinária e convocada
outra para próxima terça-feira em horário regimental. Maceió-AL, 18 de Agosto
de 2022 João Antônio Leite de Cerqueira – Chefe de Divisão de Redação de
Atas e Debates.

