Baixado Em: 02/12/2022

ESTADO DE ALAGOAS

CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ

SETOR DE ATAS E DEBATES

Ata da 196ª Sessão Ordinária da 22ª Legislatura da Câmara Municipal de Maceió
Biênio 2022 - 2023.

Aos 05 (cinco) 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 nesta capital, sendo realizada de forma híbrida, presencial e remota
com as presenças dos vereadores: Alan Balbino, Aldo Loureiro, Cal Moreira,
Fernando Hollanda, Francisco Filho, Fábio Costa, Gaby Ronalsa, João
Catunda, Joãozinho, José Márcio Filho, Leonardo Dias, Olívia Tenório,
Oliveira Lima, Raimundo Medeiros, Silvânia Barbosa, Davi Davino,Siderlane
Mendonça e Teca Nelma. Foi colocada para aprovação do plenário a ata da
sessão anterior. No Grande Expediente, como primeiro orador, o vereador
Joãozinho agradeceu ao vereador Alex Anselmo pelos três meses que esteve
nesta Casa. Deixou registrado ao povo maceioense que está de volta aos
trabalhos legislativos. Em aparte o vereador Leonardo Dias mencionou está
contente com o retorno do parlamentar ao tempo que agradeceu ao então
vereador Alex Anselmo pela passagem neste poder. Em aparte a vereadora
Olivia Tenório parabenizou a campanha participativa nas eleições para
deputado do vereador Joãozinho. Pontuou está feliz em seu retorno.
Retornando agradeceu a todos os alagoanos pelos votos recebidos e o grande
aprendizado ao tempo que parabenizou também o candidato a governador de
Alagoas, Rui Palmeira. O segundo orador, vereador Raimundo Medeiros
desejou parabéns a todos os servidores municipais pelo mês comemorativo.
Destacou que participou de um evento nesse tocante. Passando para o
Prolongamento do Expediente foi lido: PL(s) – Poder Executivo, protocolo
web nº(s) 10030001/2022, 10030002/2022, 09080007/2022, 09020001/2022,
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09010002/2022, 07140004/2022, 06060009/2022, 05100007/2022. 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 Leonardo Dias. Ambas em Discussão Única, protocolo
web nº(s) 10040013/2022 e 10040015/2022; Requerimento – Vereadora Teca
Nelma, em Discussão Única, protocolo web nº 09190014/2022. Passando
para o Expediente Final o senhor presidente registrou o aniversário do líder
do governo na Casa, vereador Siderlane Mendonça desejando-lhe muita
saúde e paz. O vereador Siderlane Mendonça agradeceu a lembrança pela
data do seu aniversário. O vereador Leonardo Dias parabenizou o vereador
Siderlane Mendonça pela passagem do seu natalício bem como pelo apoio ao
presidente Jair Bolsonaro nesse 2º turno das eleições. Os vereadores
Joãozinho, Oliveira Lima e Raimundo Medeiros parabenizaram também o
vereador Siderlane Mendonça pela passagem do seu aniversário ao tempo
que agradeceu pelo voto de confiança aos mesmos. Nada mais havendo a
tratar, foi encerrada a presente sessão ordinária e convocada outra para
próxima amanhã em horário regimental. Maceió-AL, 05 de outubro de 2022
João Antônio Leite de Cerqueira – Chefe de Divisão de Redação de Atas e
Debates.

