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Ata da 198ª Sessão Ordinária da 22ª Legislatura da Câmara Municipal de Maceió
Biênio 2022 - 2023.

Aos 11 (onze) dias do mês de outubro do ano de 2022, às 15h00 (quinze
horas), sob a presidência do vereador Galba Netto 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, Brivaldo
Marques, Cal Moreira, Drº Valmir, Eduardo Canuto, Francisco Filho, Francisco
Sales, Fábio Costa, Gaby Ronalsa, João Catunda, Joãozinho, José Márcio
Filho, Leonardo Dias, Olívia Tenório, Oliveira Lima,Davi Davino, Raimundo
Medeiros, Silvânia Barbosa e Teca Nelma. Foi colocada para aprovação do
plenário a ata da sessão anterior. No Grande Expediente, como primeiro
orador, o vereador Leonardo Dias comentou que foi eleito para vereança e
que não foi eleito para fazer juízo de valor ao prefeito. Relembrou seu primeiro
discurso na Casa. Pontuou sobre o apoio do prefeito JHC ao presidente Jair
Bolsonaro. Ressaltou que sempre irá pedir ao executivo para que a população
seja bem assistida. Lamentou que Alagoas está nas capas dos jornais com o
escândalo envolvendo o governador Paulo Dantas. Agradeceu a polícia
federal pela lisura de suas operações. O segundo orador vereador Valmir
Gomes mencionou que no dia de ontem os agentes comunitários de saúde e
endemias paralisaram suas atividades em nosso município ressaltando que o
prefeito JHC bem como a secretária de saúde e o secretário de administração
possam reabrir as negociações com o seguimento supracitado pelo
crescimento dos casos de chikungunya e dengue em nossa cidade. O
parlamentar fez um apelo para que essa Casa interceda sobre o fato narrado
para que seja encontrado uma solução pelo direito constitucional para classe
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citada. Comentou que na próxima quinta-feira Alagoas/Maceió receberá o
maior líder político da América do Sul e deste país, o ex presidente Lula. O
parlamentar elencou todos os avanços que o governo do então presidente Lula
alcançou. Enalteceu a enorme inclusão social que houve no governo citado.
Fez duras criticas ao presidente atual, Jair Bolsonaro, que no entendimento
deste parlamentar tem destruído nosso país. Lamentou a posição do prefeito
de Maceió em apoiar um presidente que não representa a sociedade
brasileira. Solicitou ao vereador Leonardo Dias que respeite o ex presidente
Luís Inácio Lula da Silva. Por fim o vereador, disse acreditar sem nenhuma
dúvida que o próximo presidente da república do Brasil será Lula, que elevou
o país a sétima economia do mundo. O terceiro orador, vereador Francisco
Filho parabenizou todo entusiasmo do vereador Valmir Gomes em seu
pronunciamento de hoje. Lamentou muito o que tem acontecido com a nossa
política a respeito do adversário querer denegrir a imagem do governador
Paulo Dantas, primeiro foi com um vídeo de um pai que não respeita seus
filhos e agora com uma ação de pura pirotecnia de um processo iniciado em
2017 em que o governador Paulo Dantas se quer configura como indiciado ou
parte ré e que em uma decisão discutível se confere o afastamento do mesmo.
O parlamentar lamentou bastante esse fato e defendeu de que as esferas do
nosso poder não podem ter partido. Deixou toda a sua solidariedade ao
governador Paulo e tem certeza que essa decisão será revista o quanto antes
e que a justiça não permanecerá no erro. E que isso é uma decisão política de
baixo calão. Em aparte o vereador Francisco Sales defendeu que a verdade
prevaleça. Lembrou que essa não é a primeira denúncia que o candidato Paulo
recebe. Solicitou que a sociedade pesquise sobre o passado dos seus
candidatos. Retornando o orador lembrou que não há previsão legal dessa
decisão. E que o modus operandi ocorreu há 20 dias de uma eleição. Em
aparte o vereador Valmir Gomes corroborou com o pronunciamento do orador.
Lembrou que a polícia federal no governo PT nunca atacou os seus contrários
considerando um afronto a democracia. Retornando o orador reforçou seu
discurso de que não concorda com esse tipo de situação independentemente
de quem seja o candidato. Por fim defende meios democráticos para se ganhar
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uma eleição. Lembrou que os alagoanos escolherá o melhor nome para
governar nosso estado. E que o fato ocorrido está ao arrepio da lei, sendo
desprezível. Deixando claro sua indignação. Passando para o
Prolongamento do Expediente foi lido: PL(s) – Vereadora Gaby Ronalsa,
protocolo web nº 10060029/2022; PL – Vereador Galba Netto, protocolo web
nº 10060026/2022; PDL – Teca Nelma, protocolo web nº(s) 10070004/2022 e
10100022/2022. Feita a chamada para a Ordem do Dia foi constatado
quórum regimental para deliberar a pauta. Foram lidos e aprovados os
requerimentos e projetos: Indicação – Vereador Luciano Marinho, em
Discussão Única, protocolo web nº 10100028/2022; Indicações – Vereadora
Gaby Ronalsa, todas em Discussão Única, protocolo web nº(s)
10100003/2022,
10100004/2022,
10100006/2022,
10100007/2022,
10100008/2022, 10100010/2022 a 10100013/2022, 10100015/2022,
10100015/2022 a 10100020/2022 (foram todos discutidos pela autora); Moção
de Pesar – Vereadora Gaby Ronalsa, em Discussão Única, protocolo web nº
10100002/2022 (discutido pela autora); Moção de Pesar – Vereador Valmir
Gomes, em Discussão Única, protocolo web nº 10100027/2022 (discutido pelo
autor); Requerimento – Vereador Fábio Costa, em Discussão Única, protocolo
web nº 10100025/2022 (discutido pelo vereador Galba Netto e subscrito pelo
mesmo). Passando para o Expediente Final usou da palavra o vereador
Leonardo Dias que comentou sobre a condenação em três instancias do ex
presidente Lula, tecendo mais subsídios quanto o tema. Pontuou sobre o foco
do governo federal na educação básica. Foi facultada palavra ao vereador
Francisco Sales que mencionou sobre as denúncias do candidato a reeleição
Paulo. Pontuou que a polícia federal tome as medidas cabíveis e quem errou
que pague, pois o futuro do nosso estado é que está em jogo. Nada mais
havendo a tratar, foi encerrada a presente sessão ordinária e convocada outra
para próxima quinta-feira em horário regimental. Maceió-AL, 11 de outubro de
2022 João Antônio Leite de Cerqueira – Chefe de Divisão de Redação de Atas
e Debates.

