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Ata da 185ª Sessão Ordinária da 22ª Legislatura da Câmara Municipal de Maceió
Biênio 2022 - 2023.

Aos 08 (oito) dias do mês de setembro 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, Cleber Costa, Davi Davino, Drº Valmir Gomes,
Eduardo Canuto, Francisco Holanda, Fábio Costa, Gaby Ronalsa, João
Catunda, José Márcio Filho, Leonardo Dias, Luciano Marinho, Marcelo
Palmeira, Olívia Tenório, Oliveira Lima, Raimundo Medeiros, Silvânia Barbosa
e Teca Nelma. Foi colocada para aprovação do plenário a ata da sessão
anterior. No Grande Expediente, como primeiro orador o vereador
Leonardo Dias utilizou a tribuna para fazer uma explanação quanto ao
bicentenário do dia da independência do Brasil (comemorado ontem),
considerando um dia memorável tendo em vista que houve uma das maiores
manifestações espontânea, pública e por populares em apoio ao presidente
da república, Jair Bolsonaro. Tecendo mais subsídios quanto o tema. Afirmou
também que ontem a orla da cidade foi tomada de gente vestida de verde e
amarelo, em sinônimo de patriotismo. Mencionou que a população da cidade
de Brasília também participou do ato em um mar surreal de gente. Enfatizou
que passou por outros municípios de nossa cidade e mais uma vez se deparou
com uma grande mobilização de pessoas em prol da reeleição do presidente,
Jair Bolsonaro. Por fim, lamentou a postura da imprensa com dados e matérias
inverídicas. O segundo orador, vereador Alex Anselmo parabenizou o
amigo parlamentar, Leonardo Dias pelo ato ontem realizado na orla de Maceió
e reiterou sua admiração ao mesmo. Em aparte o vereador Leonardo Dias
agradeceu as palavras do orador e afirmou que nunca pensou em entrar na
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política e não tem familiares políticos e que decidiu ingressar depois de uma
entrevista de um padre a respeito do aborto. Lembrou que o movimento Brasil
foi quem capitaneou todas essas manifestações e que é formado por pessoas
com viés ideológicos parecidos. Finalizando mencionou que a admiração é
reciproca. Retornando o orador afirmou que o dia de ontem foi uma grande ato
de patriotismo. O terceiro orador vereador Raimundo Medeiros mencionou
sobre o dia histórico de 7 de Setembro. Pontuou que participou pela vigésima
vez do “grito dos excluídos” e teceu duras críticas a respeito de sermos um
país que só é independente para as pessoas que tem dinheiro, segundo o
parlamentar. Afirmou que a independência que queremos é para todos e sem
armas e sim comida no prato dos brasileiros. Lembrou também que o nome
de Deus não deve ser usado em vão. E que sempre estará do lado da classe
trabalhadora bem como defendeu que a tribuna desta Casa deve ser usada
para dizer a verdade. Comentou que a miserabilidade está crescendo cada
vez mais. Em aparte o vereador Leonardo Dias disse que no governo
Bolsonaro o número de pessoas excluídas é cada vez menor e que esse
governo bate recorde em número de geração de empregos. Em aparte o
vereador Valmir Gomes comentou sobre a importância do dia 07 de setembro
e que a data é uma reflexão da análise do nosso país. Defendeu que o Brasil
só avança com uma educação de qualidade. Destacou que iremos galgar isso
nesse sentido com o retorno do presidente Lula ao Palácio da Alvorada.
Lamentou que o índice de desenvolvimento humano tem caído cada vez mais
nesse atual governo do presidente Bolsonaro. Parabenizando o orador pela
participação do ato em favor dos menos favorecidos. Retornando o orador
parabenizou o prefeito JHC pelas grandes obras da parte alta da cidade. O
quarto orador, vereador Oliveira Lima parabenizou a funcionária da Casa,
senhora Jane. Bem como parabenizou o time alagoano CSA que fez 109 anos
e tem vários títulos conquistados. Passando para o Prolongamento do
Expediente foram lidos: PL – Vereador Alex Anselmo, protocolo web nº
09050018/2022; Mensagem nº 039/22 – Poder Executivo. Feita a chamada
para a Ordem do Dia foi constatado quórum regimental para deliberar a
pauta. Foram lidos e aprovados os requerimentos e projetos: Indicações
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– Vereador Siderlane Mendonça, todos em Discussão Única, protocolo web
nº(s) 09020002/2022 a 09020013/2022, 09020018/2022, 09020023/2022,
09020027/2022, 09020029/2022 a 09020031/2022, 09020033/2022 a
09020037/2022; Pleito do afastamento do prefeito de Maceió, até 02 de
outubro de 2022 (discutido pelos vereadores Leonardo Dias, Marcelo
Palmeira, Alex Anselmo, Raimundo Medeiros, João Catunda, Francisco Filho,
Galba Netto, Luciano Marinho, Gaby Ronalsa e Oliveira Lima) Aprovado por
unanimidade pelos vereadores presentes na sessão; Neste momento às
16h30min foi suspensa a presente sessão retornando às 16h41min com
quórum regimental. O vereador Francisco Filho solicitou que o restante da
paute fosse incluída na ordem do dia de terça-feira. Sendo deferido. Foram
lidos e aprovados: Emendas LDO/2023 - apresentadas em bloco dos
senhores vereadores, todas em 1ª Discussão; - Vereador Leonardo Dias
emenda modificativa nº(s) 001 (discutido pelo vereador que solicitou
arquivamento. Sendo deferido), 002,003,004 (Aprovadas); Emendas –
Vereadora Gaby Ronalsa – Emenda nº(s) 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011,
012, 013 (discutidos pela autora) Aprovados; Vereadora Teca Nelma –
Emenda em destaque nº 017 (discutido pelos vereadores Francisco Filho e
pela autora que solicitou arquivamento, sendo deferido). Pela Ordem o
vereador Francisco Filho solicitou verificação de quórum, sendo deferido.
Havendo quórum para deliberar a pauta. Retornando a Ordem do Dia.
Foram lidos e aprovados: Vereadora Teca Nelma – Emenda Modificativa
Nº(s) 014, 015, 016, 018, 019, 020, 021, 022, 023, 024, 025 (Aprovadas);
Vereador Valmir Gomes – Emendas Nº 026, 027, 031, 032 (Aprovadas);
Emenda apresentada em conjunto nº 028 (Aprovada); Vereador Luciano
Marinho – Emenda Nº(s) 029, 030 (Aprovadas); Vereador Francisco Filho –
Emenda nº 033 (Aprovada). O vereador Francisco Filho apresentou um
requerimento verbal solicitando uma sessão extraordinária (para apreciação
em 2ª Discussão de todas as emendas lida hoje na ordem do dia) logo após o
termino desta. Sendo aprovado. Passando para o Expediente não houve
quem fizesse uso da palavra. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a
presente sessão ordinária e convocada uma sessão extraordinária logo após
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o termino desta. Maceió-AL, 08 de Setembro de 2022 João Antônio Leite de
Cerqueira – Chefe de Divisão de Redação de Atas e Debates.

