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Ata da 182ª Sessão Ordinária da 22ª Legislatura da Câmara Municipal de Maceió
Biênio 2022 – 2023.

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de agosto do ano de 2022, às 15h00
(quinze horas) sob a presidência do vereador Galba Netto 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, Alan
Balbino, Cal Moreira, Cleber Costa, Davi Davino, Eduardo Canuto,
Fábio Costa, Fernando Holanda, Francisco Filho, Gaby Ronalsa,
José Marcio Filho, João Catunda, Leonardo Dias, Luciano Marinho,
Marcelo Palmeira, Olívia Tenório, Oliveira Lima, Siderlane
Mendonça, Silvania Barbosa, Teca Nelma e Valmir Gomes. Foi
colocado para aprovação do plenário a ata da sessão anterior. No
Grande Expediente, como primeiro orador, o vereador João
Catunda solicitou a inclusão do projeto de lei de autoria do poder
executivo e que trata do reajuste salarial dos servidores municipal da
educação na pauta dessa sessão. O segundo orador, vereador
Marcelo Palmeira parabenizou o poder executivo pelo envio a esta
Casa do projeto de lei que trata do aumento do percentual do reajuste
para os servidores públicos municipal e deu o seu paracer a questão.
O terceiro orador, vereador Oliveira Lima parabenizou a todas as
mulheres em ressalva ao agosto lilás campanha de combate a
violência contra a mulher. No Prolongamento do Expediente, nada
constou. Feita a chamada para a Ordem do Dia, foram constatadas
as mesmas presenças da chamada inicial. Pela ordem, o vereador
Valmir Gomes solicitou a inclusão da ladeira situada no bairro Fernão
Velho e as duas grotas localizadas no bairro São Jorge no projeto
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que trata das emendas para obras no município. O senhor presidente
parabenizou o orador pela fala e se comprometeu em buscar junto a
secretaria de infraestrutura uma resposta para a demanda trazida
pelo mesmo. Pela ordem, o vereador Marcelo Palmeira sugeriu a
criação de uma emenda coletiva para o orçamento/2023 que atenda
as necessidades da população do bairro São Jorge. Pela ordem, a
vereadora Gaby Ronalsa lembrou a elaboração de emendas que
apresentou em prol do bairro Fernão Velho. Dando continuidade a
leitura da ordem do dia foram lidos: emenda nº 32/2022 ao projeto de
lei de autoria do poder executivo em 1ª discussão e discutido pelos
vereadores Teca Nelma, João Catunda, Galba Netto e Valmir Gomes
– protocolo web nº 08250012/2022 (relator especial vereador João
Catunda). Projeto de lei da vereadora Teca Nelma – altera o
regimento em defesa do idoso e da pessoa com deficiência - em 1ª
discussão e discutido pela autora. Mensagem nº 24/2022 ao projeto
de lei do poder executivo em 1ª discussão e discutido pelo vereador
Francisco Filho (relator especial vereador Francisco Filho).
Mensagem nº 25/2022 ao projeto de lei do poder executivo em 1ª
discussão e discutido pelo vereador Francisco Filho (relator especial
vereador Francisco Filho). Requerimento verbal do vereador João
Catunda para uma sessão extraordinária após o término desta.
Passando para o Expediente Final, não houve oradores inscritos.
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a presente sessão e
convocada uma extraordinária após o término desta. Do que, para
constar, lavrei e digitei a presente ata que dato e assino. Maceió, 31
de agosto de 2022 – João Antônio Leite de Cerqueira – Chefe de
Divisão e Redação de Atas e Debates.
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