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Ata da 184ª Sessão Ordinária da 22ª Legislatura da Câmara Municipal de Maceió
Biênio 2022-2023

Aos (06) seis dias do mês de setembro do ano de 2022, às 15h00min (quinze
horas), sob a presidência em exercício do vereador Luciano Marinho, 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, Aldo Loureiro,
Alan Balbino, Cleber Costa, Cal Moreira, Davi Davino, Eduardo Canuto, Fabio
Costa, Gaby Ronalsa, Galba Novais Netto, Joao Catunda, Leonardo Dias,
Luciano Marinho, Oliveira Lima, Olivia Tenório, Raimundo Medeiros, Silvania
Barbosa, Siderlane Mendonça, Teca Nelma, Dr. Valmir Passando para o
Grande Expediente como Primeiro orador vereador Raimundo Medeiros diz
que sempre faz o papel de cobrador incansável no tocante aos transportes
públicos em nossa cidade. Diz que teve o prazer de participar da ordem de
serviço do Vale Campestre ll, onde vai ser realizada uma grande melhoria para
qualidade do transporte no citado local, bem como cita o empenho para essas
melhorias na localidade desse vereador e do vereador Luciano Marinho,
também na ocasião foi noticiado pelo nosso Prefeito JHC que vamos ter a
reforma no terminal do Eustáquio Gomes. Passa a falar de sua satisfação em
ter conhecimento de novos projetos que teremos para o transporte de modo
geral, ressaltando a questão da BRT e não vou aprofundar sobre o tema, pelo
motivo que o mesmo está em fase de preparação. Em seguida agradece ao
Superintendente André por ter nos atendido no apoio a comissão de
moradores da minha região que vem fazendo um trabalho muito bom junto a
reivindicação de melhorias no local e o superintendente na ocasião se
comprometeu de ver a possibilidade de ter um novo terminal, bem como
agradece outras melhorias. O Presidente em exercício também discorre sobre
a ordem de serviço hora citada pelo orador, em tempo que agradece o Prefeito
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JHC. Segundo orador vereador Cleber Costa fala do projeto que visa
transformar o Mercado Público de Maceió, onde vai viabilizar o mesmo na
localidade que já está. Passa a falar sobre o setembro vermelho onde tratamos
das doenças cardiovasculares, que mata duas vezes mais que o câncer, onde
temos que alertar as medidas para prevenção. Fala da notícia da
regulamentação de Planos de Saúde passando a discorrer sobre o tema.
No Prolongamento do Expediente foram lidos; Projeto de Lei da vereadora
Teca Nelma, protocolo 08290019/2022; Projeto de Lei do vereador Aldo
Loureiro, protocolo 09010011/2022. Nesse momento o Presidente em
exercício suspende a sessão por 15 minutos. Retornando a Sessão o
Presidente Galba Novais Netto assume os trabalhos da Mesa. Feita a
chamada para Ordem do Dia, tendo número regimental, foram lidos e
aprovados projetos e requerimentos de números e autorias; Indicações do
vereador Fabio Costa, protocolos de números 08300031/2022,
08300030/2022, 08310015/2022 a 08310017/2022 em discussão única;
Indicações do vereador Siderlane Mendonça, protocolos 08300008/2022,
08300009/2022, 08300012/2022 a 08300020/2022, 08300022/2022,
08300025/2022 a 08300029/2022 em discussão única; Indicação do vereador
Leonardo Dias protocolo 08290018/2022 em discussão única; indicações do
vereador Cal Moreira, protocolos 08310008/2022 a 08310011/2022 em
discussão única; Indicação da vereadora Gaby Ronalsa, protocolo
08310013/2022 em discussão única; Moção do vereador Leonardo Dias,
protocolo 08170006/2022 em discussão única; Moção do vereador Alan
Balbino, protocolo 09010010/2022 em discussão única; Projeto de Lei do
vereador Aldo Loureiro, protocolo 01120007/2022 em segunda discussão;
Projetos de Lei da vereadora Gaby Ronalsa, protocolos 05170007/2022 e
05170011/2022 em segunda discussão; Projeto de Lei do vereador Valmir
Gomes, protocolo 05050047/2022 em segunda discussão; Projeto de Lei da
vereadora Olivia Tenório, protocolo 06090020/2022 em segunda discussão.
No Expediente Final vereador Francisco Holanda Filho fala que foi acordado
com o Presidente dessa Casa, para que quinta feira venhamos aprovar a LDO

Baixado Em: 01/12/2022

ESTADO DE ALAGOAS

CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ

SETOR DE ATAS E DEBATES

em primeira discussão, onde comunico a todos os senhores vereadores, que
quinta feira em horário regimental na sessão ordinária vamos apreciar a Lei de
Diretrizes Orçamentarias e os vereadores que possam estar presencialmente
será bastante interessante, porém esperamos que todos participem. O
Presidente reitera a fala do vereador Francisco Holanda Filho. Nada mais
havendo a tratar foi encerrada a presente sessão ordinária e convocada outra
para quinta-feira em horário regimental. Do que para constar lavrei e digitei a
presente ata que dato e assino. Maceió 06 de setembro de 2022- João Antônio
Leite de Cerqueira - Chefe de Divisão de Redação de atas e debates.

