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Ata da 199ª Sessão Ordinária da 22ª Legislatura da Câmara Municipal de Maceió
Biênio 2022 – 2023.

Aos 13 (treze) 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: Alan Balbino, Aldo Loureiro,
Brivaldo Marques, Eduardo Canuto, Francisco Filho, Fábio Costa,
Francisco Sales, Gaby Ronalsa, Davi Davino, João Catunda, José
Márcio Filho, Joãozinho, Leonardo Dias, Oliveira Lima, Olívia
Tenório, Raimundo Medeiros, 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 Francisco
Sales lamentou por Alagoas estar sendo palco de más notícias por
políticos que não tem compromisso com o nosso Estado. Comentou
sobre uma pesquisa que fez a respeito do ex – Governador Paulo
Dantas e se deparou com o crescimento do patrimônio do mesmo
em seis centos por cento durante quatro anos e em meio a pandemia.
Além do alerta feito pelo pai do ex - Governador a população para
não confiar nele. Na opinião deste vereador a candidatura ao cargo
de Governo do Estado não deveria permanecer haja vista que, não
quer ver Alagoas no quadro que esteve em 1997 onde os servidores
públicos ficaram sete meses sem receber seus salários, alguns
tiraram suas vidas e o Estado ficou quebrado. No Prolongamento
do Expediente foram lidos: projeto de lei do vereador Oliveira Lima
– protocolo web nº 10110019/2022. Projeto de lei do vereador
Oliveira Lima – protocolo web nº 10110020/2022. Projeto de lei do
vereador Aldo Loureiro – protocolo web nº 10110025/2022. Feita a
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chamada para a Ordem do Dia, foram constatadas as mesmas
presenças da chamada inicial. Foram lidos e aprovados: indicação
do vereador Aldo Loureiro em discussão única – protocolos web nº
10110008/2022, 10110010/2022 e 10110012/2022. Indicação da
vereadora Teca Nelma em discussão única – protocolos web nº
10110021/2022 e 10110023/2022. Moção de pesar da vereadora
Teca Nelma em discussão única – protocolo web nº 10100015/2022.
Requerimento da vereadora Teca Nelma em discussão única –
protocolo web nº 10100008/2022. Passando para o Expediente
Final, não houve oradores inscritos. Nada mais havendo a tratar, foi
encerrada a presente sessão e convocada outra para a próxima terça
– feira em horário regimental. Do que, para constar, lavrei e digitei a
presente ata que dato e assino. Maceió, 13 de outubro de 2022 –
João Antônio Leite de Cerqueira – Chefe de Divisão e Redação de
Atas e Debates.

