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Ata da 191ª Sessão Ordinária da 22ª Legislatura da Câmara Municipal de Maceió
Biênio 2022 – 2023.

Aos 22 (vinte e dois) 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 em sessão ordinária híbrida
com as presenças dos vereadores: Alex Anselmo, Aldo Loureiro,
Alan Balbino, Brivaldo Marques, Cleber Costa, Fábio Costa,
Francisco Filho, Gaby Ronalsa, José Marcio Filho, João Catunda,
Leonardo Dias, Olívia Tenório, Oliveira Lima, Davi Davino, Raimundo
Medeiros, Silvania Barbosa, Teca Nelma e Valmir Gomes. Foi
colocado para a aprovação do plenário a ata da sessão anterior. No
Grande Expediente, como primeiro orador, o vereador Leonardo
Dias reportou – se ao projeto de lei de sua autoria que trata da criação
de vagas específicas de embarque e desembarque para motoristas
de aplicativos e passageiros. Informou que a sinalização das vagas
teve iniciou essa semana e agradeceu ao prefeito pela iniciativa. O
segundo orador, vereador Raimundo Medeiros parabenizou os
moradores da parte alta de Maceió, em ressalva do bairro Eustáquio
Gomes que completa hoje quarenta anos de existência bem como ao
prefeito JHC pelas melhorias na região e outras comunidades.
Também ao prefeito interino Galba Netto pelos serviços de
recapeamento no local. O terceiro orador, vereador Valmir Gomes
solidarizou – se com as palavras do vereador Raimundo Medeiros
quando tratou sobre as ações do prefeito JHC mais, trouxe a
preocupação dos servidores da saúde pública com a decisão da
secretaria municipal de saúde de extinguir as equipes do núcleo de
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atenção as famílias. Pediu a secretária Célia Fernandes rever essa
decisão e ampliar o núcleo como foi colocado em todas as reuniões
do plano. No Prolongamento do Expediente, nada constou. Feita a
chamada para a Ordem do Dia, foram constatadas as mesmas
presenças da chamada inicial. Foram lidos e aprovados: indicação
do vereador Siderlane Mendonça em discussão única – protocolos
web nº 09210001/2022, 09210003/2022, 09210004/2022,
09210007/2022, 09210012/2022 a 09210020/2022, 09210022/2022
a 09210024/2022. Mensagem nº 037/2022 ao projeto de lei nº
399/2022 do poder executivo em 1ª discussão (em regime de
urgência e designado o vereador Francisco Filho como relator
especial). Requerimento verbal do vereador Luciano Marinho em
discussão única – solicita uma sessão extraordinária após o término
desta. Indicação da vereadora Gaby Ronalsa em discussão única –
protocolo web nº 09200007/2022. Indicação do vereador Cleber
Costa em discussão única – protocolos web nº 09200006/2022,
09200008/2022, 09200009/2022 e 09210008/2022. Indicação da
vereadora Silvania Barbosa em discussão única – protocolo web nº
09210028/2022. Indicação do vereador Raimundo Medeiros em
discussão única e discutido pelo autor – protocolos web nº
09200010/2022 a 09200013/2022. Projeto de lei do vereador Oliveira
Lima em 2ª discussão – protocolo web nº 05180024/2022. Projeto de
lei do vereador Oliveira Lima em 2ª discussão – protocolo web nº
04200034/2022. Projeto de lei da vereadora Silvania Barbosa em 2ª
discussão – protocolo web nº 04050018/2022. Projeto de lei da
vereadora Gaby Ronalsa em 2ª discussão – protocolo web nº
03310007/2022. Projeto de lei do vereador Eduardo Canuto em 2ª
discussão – protocolo web nº 06280062/2022. Projeto de lei da
vereadora Teca Nelma em 2ª discussão – protocolo web nº

Baixado Em: 01/12/2022

ESTADO DE ALAGOAS

CÂMARA MUNICIPAL DE
MACEIÓ

SETOR DE ATAS E DEBATES

07280010/2022. 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, 22 de setembro de 2022 – João Antônio Leite de
Cerqueira – Chefe de Divisão e Redação de Atas e Debates.

