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Ata da 189ª Sessão Ordinária da 22ª Legislatura da Câmara Municipal de Maceió
Biênio 2022 - 2023.

Aos 20 (vinte) dias do mês de setembro do ano de 2022, às 15h00 (quinze
horas), sob a presidência do vereador Luciano Marinho 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,
Cal Moreira, Cleber Costa, Drº Valmir, Fernando Hollanda, Francisco Holanda,
Fábio Costa, Gaby Ronalsa, João Catunda, José Márcio Filho, Leonardo Dias,
Marcelo Palmeira, Olívia Tenório, Oliveira Lima, Davi Davino,Raimundo
Medeiros, Siderlane Mendonça, Silvânia Barbosa e Teca Nelma. Foi colocada
para aprovação do plenário a ata da sessão anterior. No Grande Expediente,
como primeiro orador, o vereador Alex Anselmo indagou sobre a audiência
pública que teve nesta Casa com a BRK e mais empresas envolvidas na
situação do esgotamento e distribuição de água em nossa capital, lamentou a
ausência dos demais vereadores na audiência supracitada. Fez duras críticas
em relação as empresas citadas ao tempo que solicita que este poder abrace
essa causa no intuito de melhoria para população pois o asfalto colocado por
essas empresas não tem compactação do solo e em menos de trinta dias
acontece o afundamento resultando em ruas cheias de buracos e várias
problemáticas. Solicitou também que essas empresas sejam punidas em
relação ao descaso mencionado. Em seguida relatou que o contrato da
prefeitura com a empresa Viva Ambiental irá se encerrar no dia 08 do próximo
mês (empresa essa responsável pela coleta de lixo da parte alta da cidade).
Enfatizou a respeito da substituição da mesma porém ressaltando a
importância do quanto antes de um processo licitatório para essa finalidade.
O segundo orador, vereador Cleber Costa discorreu uma boa noticia quanto
a oferta no Pam Salgadinho do instrumento utilizado para evitar gravidez, o
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DIU. O parlamentar esclareceu a respeito do trabalho social que este aparelho
trará para sociedade uma vez que é um instrumento simples com facilidade na
colocação, bastante prático e de custo baixo, dando mais subsídios sobre o
tema. Em seguida reportou sobre a adoção de políticas públicas que visam
diminuir a extrema pobreza em Maceió onde o município tem investido em
programas de transferência de renda que permite o recebimento rápido de
dinheiro bem como serão realizados cursos profissionalizantes a fim de serem
dado a independência financeira de uma pessoa carente. O parlamentar tratou
mais sobre esse programa social de caráter continuado. O terceiro orador,
vereador Leonardo Dias disse estar assustado com uma notícia de que o
senador Rodrigo Cunha acionou a justiça a fim de impedir que o governo do
estado entregasse as cestas básicas que mensalmente são entregues,
segundo ele (senador Rodrigo Cunha) caracterizando uso político na entrega
das cestas. O parlamentar entende que não é a população que deve “pagar”
em cima do que pode estar sendo feito ou não por agentes públicos. Orientou
o senador que se o mesmo identificou algum problema nesse sentido que
adentre com uma ação no MP ou em outros órgãos fiscalizadores de forma
que se puna os agentes públicos e não a população. Considerando que isso
trata-se de uma questão de humanidade. Mencionou que parece se tratar de
problema político uma vez que um projeto similar agora chega a está Casa
para entrega de cestas básicas pelo município, o parlamentar adiantou seu
voto favorável (para garantir a segurança alimentar dessas pessoas uma vez
que vivemos em uma cidade onde o índice de extrema pobreza é enorme).
Em aparte o vereador Marcelo Palmeira agradeceu o pronunciamento do
orador. Ressaltou a importância do PL sobre essa temática tramitar na Casa
rapidamente por uma questão burocrática. Explicando os tramites do mesmo.
Destacou que esse projeto tem um parecer de sua autoria. Retornando o
orador mencionou que mais de 520 mil família (em Alagoas) estão sendo
assistidas pelo programa Auxilio Brasil do governo federal. Em aparte o
vereador Alex Anselmo corroborou com o pronunciamento do orador.
Passando para o Prolongamento do Expediente foram lidos: PL –
Vereadora Silvânia Barbosa, protocolo web nº 09150006/2022; PL – Poder
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Executivo, protocolo web nº 09080006/2022. 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 – Vereador
Siderlane Mendonça, todas em Discussão Única, protocolo web nº(s)
09150012/2022, 09150014/2022, 09150015/2022, 09150020/2022 a
09150022/2022, 09150024/2022 a 09150028/2022, 09150031/2022 e
09150032/2022; Indicações – Vereador Cleber Costa, todas em Discussão
Única, protocolo web nº(s) 09150034/2022, 09150035/2022, 09150037/2022,
09150038/2022 e 09160001/2022; Indicação – Vereadora Silvânia Barbosa,
em Discussão Única, protocolo web nº 09150007/2022; Indicações – Vereador
Luciano Marinho, todas em Discussão Única, protocolo web nº(s)
09150016/2022, 09150018/2022 e 09150019/2022; Indicações – Vereador
João Catunda, ambas em Discussão Única, protocolo web nº(s)
09150029/2022 e 09150030/2022; Indicação – Vereador Oliveira Lima, em
Discussão Única, protocolo web nº 09190009/2022; PMM – Cartão é Massa,
em 1ª Discussão, foi designador como relator especial o vereador Marcelo
Palmeira; PMM – Criação do auxílio saúde suplementar (odontológico) para
servidor público, em 1ª Discussão, foi designado como relator especial o
vereador Cleber Costa; PMM – Criação do fundo da mulher (recursos
especifico voltados para a política da mulher), em 1ª Discussão, foi designado
como relator especial o vereador Alex Anselmo; Mesa Diretora – Sessão
Extraordinária. Passando para o Expediente Final não houve quem fizesse
uso da palavra. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a presente sessão
ordinária e convocada outra para amanhã em horário regimental. Maceió-AL,
20 de setembro de 2022 João Antônio Leite de Cerqueira – Chefe de Divisão
de Redação de Atas e Debates.

