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Ata da 179ª Sessão Ordinária da 22ª Legislatura da Câmara Municipal de Maceió
Biênio 2022 - 2023.

Aos 24 (vinte e quatro) dia do mês de agosto do ano de 2022, às 15h00 (quinze
horas), sob a presidência do vereador Galba Netto reuniu-se 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,
Brivaldo Marques, Cal Moreira, Drº Valmir Gomes, Eduardo Canuto, Fernando
Hollanda, Francisco Holanda,Davi Davino, Fábio Costa, Gaby Ronalsa, João
Catunda, José Márcio Filho, Leonardo Dias, Marcelo Palmeira, Olívia Tenório,
Oliveira Lima, Raimundo Medeiros, Silvânia Barbosa, Siderlane Mendonça e
Teca Nelma. Foi colocada para aprovação do plenário a ata da sessão
anterior. No Grande Expediente, não houve quem fizesse uso da palavra.
Prolongamento do Expediente nada constou. Feita a chamada para a
Ordem do Dia foi constatado quórum regimental para deliberar a pauta.
Foram lidos e aprovados os requerimentos e projetos: Veto(s) Total –
Poder Executivo, ambos em Discussão Única, protocolo web nº (s)
08150014/2022 (11 SIM e 7 NÃO, fica MANTIDO O VETO) e 07280009/2022
(discutido pela vereadora Teca Nelma e pelo vereador Leonardo Dias), (15
SIM e 03 Não – DERRUBADO O VETO). Neste momento o senhor presidente
suspendeu a presente sessão às 17hrs03min retornando às 17hrs18min com
a chamado dos senhores vereadores havendo quórum regimental. Pela
Ordem o vereador Siderlane Mendonça solicitou a retirada de pauta de
todas as emendas bem como da LDO para que o colegiado tenha mais tempo
hábil para analisa-las. Pela Ordem o vereador Francisco Filho mencionou
que os critérios de transparência e publicidade das emendas foram todos
obedecidos com parecer publicado em diário oficial no dia de hoje bem como
todas as emendas. Ressaltou que encaminhará todas as emendas
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individualmente para cada um dos senhores vereadores para que amanhã
possam apreciar a LDO de uma forma mais tranquila. Pela Ordem o vereador
Marcelo Palmeira pontuou que com a publicação em DOM ficava claro que
todos o colegiado teve acesso da publicidade das emendas mas com o pedido
de alguns vereadores para releitura das mesmas entende que fica bom para
todos aprecia-las no dia de amanhã sem prejuízo nenhum. Afirmou que não é
oposição na Casa e que não quer prejudicar o executivo, explicando os
motivos para cumprimento dos prazos para LDO. Defendeu que o líder na
Casa tem que exercer seu papel de forma harmônica dialogando e não com
imposição. Solicitando respeito por parte do vereador Siderlane Mendonça.
Pela Ordem o vereador Siderlane Mendonça afirmou que o vereador
Marcelo Palmeira não tem capacidade nenhum de o ensinar a ser líder
fazendo duras críticas ao mesmo. Ressaltou que confia plenamente no
trabalho do vereador Francisco Filho pela transparência na sua comissão mas
entende que se faz necessário que cada parlamentar tenha em mãos o
acompanhamento das emendas para melhor entendimento.
O senhor
presidente deferiu o pedido de retirada de pauta das emendas. Pela Ordem o
vereador Raimundo Medeiros mencionou que a sessão ordinária de hoje
teve discussões desnecessárias entre os vereadores Siderlane Mendonça e
Marcelo Palmeira. Passando para o Expediente usou da palavra o vereador
Drº Valmir Gomes pontuou que hoje esteve presente em mais um processo de
mobilização dos servidores públicos municipais sendo os agentes
comunitários de saúde e os agentes comunitários de endemias que buscam a
implementação do piso nacional sendo um emenda constitucional de nº 120
do dia 05/05/2022, dando mais subsídios quanto o tema. Reportou-se a
solicitação e reivindicação dos moradores dos flechais da Rua Marques de
Abrantes e das quebradas para que haja um diálogo junto ao executivo para
dar um solução a essas comunidades. Finalizando destacou a preocupação
dos servidores municipais com a solicitação da prefeitura em privatizar os
serviços públicos, discorrendo sobre o tema. Facultada palavra a vereadora
Teca Nelma corroborou com o pronunciamento do vereador Drº Valmir Gomes
em relação a privatização dos serviços públicos. Solicitou que o requerimento
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de uma audiência pública de sua autoria para tratar dessa temática fosse
incluso na pauta de amanhã para que a mesma seja definida uma data. Foi
solidaria a luta dos agentes de endemias deixando seu apoio. Por fim,
apresentou em tribuna um cartaz que apoia o projeto de lei que proíbe fogos
de estampidos (barulho) discorrendo sobre a importância desse PL. Facultada
palavra ao vereador Leonardo Dias agradeceu aos vereadores Teca Nelma e
Drº Valmir Gomes por entrarem na luta a favor dos agentes de endemias que
é uma pauta defendida pelo senador e candidato ao governo do estado, Collor
de Mello e que foi referendado pelo presidente da república Jair Bolsonaro
bem como o apoio deste parlamentar para que o piso nacional seja
implementado para a categoria supracitada. Pediu a bancada da Casa mais
calma. Facultada palavra ao vereador Alex Anselmo comentou que foi
procurado por alguns representantes de música da banda da guarda municipal
que teve um projeto que foi votado nessa Casa de autoria da vereadora Teca
Nelma de nº 620/21 lendo o conteúdo em tribuna destacando que o PL é de
suma importância. Solicitando ao presidente da Casa a sanção desse projeto
para consagração da banda de música da guarda municipal como patrimônio
de Maceió. O senhor presidente solicitou que a sua assessoria que identifique
a matéria em questão para promulgação. Nada mais havendo a tratar, foi
encerrada a presente sessão ordinária e convocada outra para amanhã em
horário regimental. Maceió-AL, 24 de Agosto de 2022 João Antônio Leite de
Cerqueira – Chefe de Divisão de Redação de Atas e Debates.

