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Ata da 192ª Sessão Ordinária da 22ª Legislatura da Câmara Municipal de Maceió
Biênio 2022-2023

Aos (27) vinte e sete 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: Alan Balbino, Alex
Anselmo, Aldo Loureiro, Cal Moreira, Cleber costa Eduardo Canuto, Fábio
Costa, Francisco Holanda Filho, Raimundo Marinho, Gaby Ronalsa, João
Catunda, Leonardo Dias, Olivia Tenório, Davi Davino ,Silvana Barbosa , Teca
Nelma, Dr. Valmir. Passando para o Grande Expediente como Primeiro
orador vereador Leonardo Dias fala que dar parabéns ao Prefeito JHC por
copiar ideias desse vereador a exemplo da que protocolei nessa Casa em 23
de dezembro de 2021- que dispõe sobre a vaga de representação do motorista
de aplicativo no Conselho Municipal de Transporte, bem como outro projeto
do dia 01 de junho de 2022 que revogava a Lei que regulamentava os
motoristas de aplicativos, onde são três projetos de Lei que tramitam nessa
Casa em tempo que um já foi aprovado esperando a promulgação e dois que
estão tramitando e esses projetos o Prefeito toma para ele. Fala que no início
do seu mandato fez memes falando que o Prefeito JHC seria um menino que
roubava ideias, onde sua teoria está se firmando. Faz sugestão para que o
Prefeito JHC venha trabalhar no gabinete deste vereador, para que o mesmo
fique inteirado das ideias que tem em prol da população, também fazendo
sugestão para que o mesmo possa dar a esse vereador o salário do
Superintendente Municipal de Transporte. Solicita que o Prefeito copie sim
ideias, porém os créditos devem dar a quem merece. Segundo orador
vereador Alex Anselmo fala da preocupação com a Poliomielite, passando a
discorrer sobre o tema e pontuando a importância da Vacinação junto as
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crianças. Em seguida fala da importância da politica, onde temos homnes e
mulheres de bem para nos representar. Passa a citar o trabalho e a
importância do mesmo que vem realizando como parlamentar. Em aparte
vereador Leonardo Dias fala que já foi um desacreditado na política, porém
compreendi que o não envolvimento ou lavar as mãos e pior para população
e de fato temos pessoas boas para nos representar, em tempo que parabeniza
o trabalho enquanto parlamentar do orador. Em aparte vereador Raimundo
Marinho e Luciano Marinho também parabenizaram as palavras proferidas
pelo orador. Retornando orador agradece a confiança de todos e acredita na
boa política. Passa a discorrer sobre sua decepção quando perdeu a eleição
e sua esposa o alertou que Deus não dá tudo que peso, onde Deus só vai dar
quando for a graça de Deus, em tempo que agradeço a Deus.No
Prolongamento do Expediente foram lidos; oficio do Poder Executivo,
protocolo 09230002/2022; Projetos de Lei da vereadora Silvania Barbosa,
protocolos 09220008/2022 e 09220007/2022; Projeto de Lei do vereador
Cleber Costa, protocolo 09210032/2022; Projeto de Decreto Legislativo da
vereadora Gaby Ronalsa, protocolo 02220016/2022. Feita a chamada para
Ordem do Dia foram lidos e aprovados projetos e requerimentos de números
e autorias; Indicação do vereador Cal Moreira, protocolo 09220023/2022 em
discussão única; Indicações do vereador Alex Anselmo, discutido pelo autor,
protocolos 09260001/2022 a 0960005/2022 em discussão única. No
Expediente Final vereador Francisco Holanda Filho parabeniza o trabalho
nessa Casa Legislativa do vereador Alex Anselmo. Registra solicitação para
recomposição da barreira que caiu no mês de abril na principal do Ouro Preto,
onde o Secretario Livio semana passada solicitou que esse vereador fosse até
o local junto com o técnico responsável o Sr. Eliomar para olhar a situação
para ver tecnicamente o que poderia ser feito e com satisfação fala que já se
iniciou o trabalho de reparo de recomposição na citada barreira. Passa a deixar
recado aos moradores da Santa Lucia que esse vereador cobrou a
pavimentação das 17 ruas na citada localidade e espera que essas obras
possam começar ainda nesse verão. Alex Anselmo fala que no último dia 19
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esse vereador teve a oportunidade de realizar uma Audiência Pública para
tratar sobre a ação da BRK na cidade de Maceió, onde a discussão foi
proveitosa e de suma importância junto aos órgãos competentes, onde a BRK
na ocasião se comprometeu que no dia seguinte iria iniciar as obras, onde vem
recebendo apelo dos comerciantes. Fala que na condição de vereador vai
tomar as providencias cabíveis, onde vou acionar o Ministério Público, bem
como espera que a comissão de infraestrutura dessa Casa possa ser mais
atuante procurando os meios cabíveis para punir essa empresa BRK.
Vereador Francisco Holanda Filho como membro da comissão faz adendo a
toda preocupação do vereador Alex Anselmo, onde teve conhecimento que a
BRK estaria estudando formas de proceder junto a essas obras, em tempo
que convida o vereador Alex Anselmo para acompanhar junto com esse
vereador nas obras, para entendermos como vão ser deliberadas as obras.
Vereador Raimundo Medeiros também discorre sobre a falta de
comprometimento da BRK. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a
presente sessão ordinária e convocada outra para o dia seguinte em horário
regimental. Do que para constar lavrei e digitei a presente ata que dato e
assino. Maceió 27 de setembro de 2022- João Antônio Leite de Cerqueira Chefe de Divisão de Redação de atas e debates.

