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Ata da 178ª Sessão Ordinária da 22ª Legislatura da Câmara Municipal de Maceió
Biênio 2022-2023

Aos (23) vinte e três dias do mês de agosto do ano de 2022, às 15h00min
(quinze horas), sob a presidência do vereador em exercício vereador Marcelo
Palmeira, 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, Aldo Loureiro, Brivaldo Marques, Eduardo Canuto,
Cal Moreira, Fernando Holanda, Fabio Cota, Francisco Holanda Filho, Galba
Novais Netto, Gaby Ronalsa, Davi Davino,Jose Marcio Filho, João Catunda,
Marcelo Palmeira, Olivia Tenório, Oliveira Lima, Raimundo Medeiros, Silvania
Barbos, Siderlane Mendonça, Teca Nelma, Dr. Valmir. Passando para o
Grande Expediente como Primeiro orador vereador Alex Anselmo, diz que
sua fala no dia de hoje é de suma importância na vida desse vereador, como
de outras pessoas que fazem parte da Cidade de Santa Luzia do Norte, onde
a mesma comemora 60 anos de aniversário de emancipação política, sendo a
mesma uma cidade simples, pacata, limpa e acolhedora e de grande figuras
ilustres como o Maestro Fon Fon, o Maestro João Meris, Maestro Euclides
Moreira e grandes músicos que tem levado o nome da Cidade a se destacar
até mesmo no cenário internacional, como é o caso do músico Junior Maceió,
bem como a Cidade Santa Luzia do Norte tem em seu cenário grandes
escritores como; Lenon dos Passos Feitosa, Antônio Romeiro. Fala que esteve
nessa manhã na citada cidade para participar das comemorações, bem como
na ocasião foram feitas algumas inaugurações como creche escolar, ruas, um
ponto que servirá de marcação de exames, onde aproveita a oportunidade
para parabenizar o Prefeito da cidade Sr. Marcio Lima, que tem feito uma
excelente administração em Santa Luzia do Norte, em tempo que ressalta a
importância das pessoas dessa cidade que contribuíram para minha
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candidatura de vereador por Maceió. Segundo orador vereador Cleber Costa
passa a salientar a comemoração dessa Múltipla, passando a citar a Lei
Universal, Fundamental da igualdade de direitos entre as pessoas,
ressaltando que é impressionante que ainda temos que ter leis específicas
para garantias de direitos nessa questão. Passa a discorrer sobre o altíssimo,
e por direito e por lei todas as escolas tem que ter supervisores e professores
treinados para esses casos e sabemos que não é o que acontece, em tempo
que discorre sobre a intolerância de ruídos em alguns casos de altistas e assim
sendo o Tribunal Regional eleitoral deverá encaminhar uma orientação, pois
não pode proibir, para que os candidatos nessa eleição possam não utilizar
fogos de artifício, em tempo que parabeniza a vereadora Teca Nelma pelo
projeto da mesma que tramita nas comissões, referente a uso de artefatos
explosivos na cidade de Maceió, onde pedi a mesma que possa subscrever
esse projeto, bem como ler em tribuna as atividades dessa semana na
ADEFAL. Em aparte vereadora Teca Nelma diz que tem a honra de ter o
orador subscrevendo seu projeto. Retornando orador passa a falar sobre o
perigo de se alto prescrever com medicamentos, bem como fala da
importância do alto cuidado, a exemplo do uso de aspirinas e outros
medicamentos que possam ser utilizados sem prescrição medica que traz
economia para o sistema único de saúde dentre outros. Terceiro orador
vereador Leonardo Dias lamenta a forma descortês que os jornalistas do globo
receberam o presidente da República Jair Bolsonaro, onde o mesmo ao
contrário de forma tranquila e calma mostrou e restabeleceu a verdade e saiu
dessa entrevista fortalecido, mostrando o resultado do governo. Fala que na
eleição passada para presidente esse vereador percorreu os municípios e hoje
volto a percorrer como candidato a vice-governador como todos já bem, sendo
notória a diferença da aceitabilidade do Nosso Presidente Jair Bolsonaro, não
tendo dúvida que se ele ganhar no Nordeste Alagoas vai ser um estado
comtemplado. Faz menção e agradecimentos aos vereadores; Fabio Costa e
João Catunda que de forma corajosa, com seus princípios e o que acreditam
declararam apoio à candidatura do Governador Fernando Collor na qual eu
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concorro a vice-governador na chapa majoritária. Quarta oradora vereadora
Teca Nelma passa a corroborar com a fala do vereador Cleber Costa, em
tempo que discorre sobre as questões do altíssimo e o vídeo que repercutiu
em alagoas, onde o Pai Cristian Calheiros que divulgou o vídeo, onde mostra
a agonia de seu filho altista que foi causado pelo barulho dos fogos, o mesmo
está aqui no nosso Plenário nos assistindo. Passa a prestar toda sua
solidariedade a ele e a toda família e precisamos tornar esse sofrimento em
debate público sobre para chamar atenção sobre essa questão do uso de
fogos que fazem ruídos, barulhos fortes em campanhas políticas ou em outros
festejos, que atingem pessoas com deficiência, idosas, crianças e inclusive os
animais, sendo esses os motivos que essa vereadora propôs projeto de Lei
nessa Casa Legislativa, aproximadamente em junho que estava tendo o início
das atividades juninas e que tradicionalmente são utilizados fogos, onde no
projeto essa vereadora solicita que proíba a utilização de fogos com
estampidos para minimizar os danos dos barulhos que esses artefatos
produzem, passando a ler em tribuna alguns danos, ressaltando as pessoas
com espectro altista. Fala que quando a pauta for destrancada vai solicitar que
a proposta seja incluída e passe a vigorar nesse período eleitoral e enquanto
esse processo não ocorre faz apelo a todos os candidatos e candidatas para
que respeitem essa questão, questão de saúde. Para concluir parabeniza o
Tribunal Regional Eleitoral de Alagas por ter convocado reunião para tratar
sobre a queima de fogos, em tempo que solicita que o vereador Cleber Costa
apresente uma emenda no projeto citado para termos uma Lei chamada Lei
Lucas Medeiros de Oliveira Calheiros Barbosa. O Senhor Presidente em
Exercício vereador Marcelo Palmeira fala que como a pauta está trancada,
não poderíamos passar para o prolongamento e nem para ordem do dia ser
analisados, e foi dito que o quórum virtual valeria para ser votado os vetos e
pela falta de informações a todos os pares, propõe que essa votação dos vetos
seja no dia de amanhã e convidado todos os vereadores para estarem no
Plenário amanhã a partir da 15 horas para analisar os vetos e as Leis de
diretrizes orçamentárias que devera está publicada amanhã e para que tenha
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mais democracia convocamos para o dia de amanhã. Questão de ordem
Vereador Leonardo Dias fala que no dia 30 de junho solicitou vistas de vários
projetos da vereadora Teca Nelma e esses projetos esse vereador ainda não
recebeu vistas, dia 2 de agosto fiz solicitação para que fosse encaminhado
para o gabinete para que eu pudesse despachar, onde faz alerta para não
pensar que e culpa nossa. O Presidente em exercício solicita que o gabinete
do vereador João Catunda encaminhe os projetos da vereadora Teca Nelma
para o vereador Leonardo Dias e o mesmo possa cumprir o prazo de vistas e
trazer os mesmos para plenário. Pela ordem vereador Alan Balbino traz
preocupação para que a pauta seja encaminhada para que tenhamos atenção
para as promulgações devidas a esses projetos já aprovados. Pedi reflexão
para que tenhamos a responsabilidades de se colocar disponíveis pautas para
colaborar com o nosso Pais para proteger a vida e o equilíbrio.
No Prolongamento do Expediente não teve. Feita a chamada para Ordem
do Dia não teve. No Expediente Final, não teve. Nada mais havendo a tratar
foi encerrada a presente sessão ordinária e convocada outra para o dia
seguinte em horário regimental. Do que para constar lavrei e digitei a presente
ata que dato e assino. Maceió 23 de agosto de 2022- João Antônio Leite de
Cerqueira - Chefe de Divisão de Redação de atas e debates.

