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Ata da 195ª Sessão Ordinária da 22ª Legislatura da Câmara Municipal de Maceió
Biênio 2022 – 2023.

Aos 04 (quatro) dias do mês de outubro 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, Alan Balbino, Aldo
Loureiro, Cal Moreira, Cleber Costa, Francisco Filho, Fábio Costa,
Gaby Ronalsa, João Catunda, Davi Davino,Leonardo Dias, Marcelo
Palmeira, Olívia Tenório, Oliveira Lima, 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 Alex Anselmo
informou o retorno do vereador Joãozinho a esta Casa apartir de
amanhã e agradeceu ao mesmo pela oportunidade que este
vereador teve de apresentar várias indicações em benefício da
população durante o período que esteve neste parlamento. Deixou o
seu posicionamento favorável a candidatura de Jair Bolsonaro a
presidência da república. Em aparte, os vereadores Leonardo Dias,
Marcelo Palmeira, Luciano Marinho e Valmir Gomes deixaram
registrado as suas declarações ao orador. A segunda oradora,
vereadora Olívia Tenório parabenizou todos os candidatos pela
atuação durante a campanha eleitoral em destaque aqueles que
mesmo envolvidos estiveram presentes nas sessões da Câmara. O
terceiro orador, vereador Valmir Gomes reportou – se as eleições
ontem onde a população foi as ruas exercer o seu direito a cidadania
bem como aqueles que depositaram sua confiança no PT e partidos
aliados. Pediu o apoio do prefeito JHC a Lula. O quarto orador,
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vereador Francisco Filho parabenizou a todos que participaram de
forma direta ou indireta do pleito eleitoral e falou da grata surpresa
pela vitória do deputado estadual mais votado na história de Alagoas
senhor Alexandre Ayres. Referiu também a eleição do deputado
Isnaldo Bulhões e senador Renan Filho. No Prolongamento do
Expediente foram lidos: requerimento do vereador Joãozinho –
protocolo web nº 10040001/2022. Requerimento do vereador
Francisco Sales – protocolo web nº 10030011/2022. Projeto de lei do
poder executivo – protocolo web nº 10030003/2022. Feita a chamada
para a Ordem do Dia, foram constatadas as mesmas presenças da
chamada inicial. O vereador Marcelo Palmeira trouxe a iniciativa da
primeira secretaria de inserir no plenário virtual as pautas da ordem
do dia vinte e quatro horas antes das sessões para conhecimento
dos vereadores e em plenário fazer as discussões e votação.
Continuando a ordem do dia foram lidos e aprovados: indicação do
vereador Luciano Marinho em discussão única – protocolo web nº
09290007/2022. Indicação do vereador Cleber Costa em discussão
única – protocolo web nº 09280013/2022. Indicação do vereador
Raimundo Medeiros em discussão única – protocolo web nº
09300010/2022. Indicação da vereadora Gaby Ronalsa em
discussão única – protocolos web nº 09290003/2022 a
09290005/202, 09290005/2022, 09290010/2022 a 09290015/2022,
09290017/2022 e 09290018/2022. Requerimento da vereadora Teca
Nelma em discussão única – protocolo web nº 09300009/2022.
Passando para o Expediente Final, o vereador Marcelo Palmeira
parabenizou a todos os vereadores que concorreram a eleição no
último domingo em destaque o deputado federal eleito Fabio Costa,
deputada estadual Fátima Canuto e outros. O vereador Luciano
Marinho parabenizou a todos os candidatos eleitos e reeleitos. O
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vereador Alex Anselmo agradeceu as empresas Sanama e BRK
pelos serviços prestado a população através de uma audiência
pública realizada nesta Casa de iniciativa deste vereador. Nada mais
havendo a tratar, foi encerrada a presente sessão 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, 04 de
outubro de 2022 – João Antônio Leite de Cerqueira – Chefe de
Divisão e Redação de Atas e Debates.

