Baixado Em: 02/12/2022

ESTADO DE ALAGOAS

CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ

SETOR DE ATAS E DEBATES

Ata da 200ª Sessão Ordinária da 22ª Legislatura da Câmara Municipal de Maceió
Biênio 2022-2023

Aos (18) dezoito dias do mês de outubro do ano de 2022, às 15h00min (quinze
horas), sob a presidência do vereador Galba Novais Neto, 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, Aldo Loureiro, Brivaldo
Marques, Cal Moreira, Eduardo Canuto, Fernando Holanda, Fabio Costa,
Gaby Ronalsa, Joãozinho, Joao Catunda, Jose Marcio Filho, Davi
Davino,Leonardo Dias, Oliveira Lima, Olivia Tenório, Raimundo Medeiros,
Silvania Barbosa, Teca Nelma, Dr. Valmr.
Passando para o Expediente
como Primeiro orador Vereador Leonardo Dias fala que desde o início do seu
mandato, esse vereador passou a ser alvo de perseguição da imprensa e
algumas denúncias, factoides que foram criados, em tempo que passa a
pontuar cada um deles. Hoje usa a tribuna mais indignado do que das outras
vezes, onde sua indignação é estarei falando que esse vereador faz parte do
MST, onde a denúncia e invasão de propriedade, invasão de domicilio. Diz
que não faz parte do MST e jamais faria e pela primeira vez vai concordar com
o Lula, onde o mesmo no último debate falou que quem invade é bandido e
acho que ele tem razão, onde esse vereador nunca foi filiado a partido
envolvido em esquema de quadrilha, não faço parte de quadrilha, nem faço
parte a legendas que o denunciou, pois todos sabem os que respondem a
justiça e quantos foram presos. Ateve-se as denúncias que esse vereador
estaria montando equipe dos falsos pesquisadores e também disseminando
Fake News, onde também falam que o nome desse vereador estaria
adicionado nas denúncias das Fake News do STF. Passa a falar a forma que
as equipes trabalham de forma correta e licita, equipe essas que apenas estão
virando votos e digo como em conversa com os eleitores sobre
comportamento a exemplo de perguntar aos mesmos o que os mesmos
pensam sobre o aborto, sobre a legalização das drogas, sobre meninos e
meninas dividir o mesmo banheiro, sobre o auxílio família e são essas as
perguntas e ao fim das mesmas, mostra ao eleitor quem pensa e quem
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defende isso, ai conseguimos de forma legítima fazer com que o cidadão
decida se quer mudar o seu voto, sem coação alguma. Fala que essa denúncia
está sendo acompanhada por um dos maiores advogados eleitor arista do País
Dr. Adriano Soares Costa. Por fim fala que não faz parte de quadrilha nenhuma
e jamais se filiaria ao MST, pois esse vereador não é vagabundo e deixa o
recado que não vão intimidar esse vereador. Segundo orador vereador
Raimundo Medeiros agradece a todos os pares pela receptividade com esse
vereador, onde o vereador Samyr Malta retorna aos trabalhos no dia de
amanhã, onde parabeniza o trabalho dessa Casa Legislativa. Em aparte os
vereadores Silvania Barbosa, Leonardo Dias, Alan Balbino, Joãozinho, Dr.
Walmir, Galba Novais Netto, Fernando Holanda. Terceiro orador vereador Dr.
Walmir parabeniza as datas comemorativas dos Professores passando a
discorrer o valor desses profissionais, em particular a Presidenta do SINTEAL
a companheira Consuelo, em tempo que faz homenagens aos Médicos, onde
a data de 18 de outubro se comemora O DIA DO MEDICO, passando a falar
a importância dessa profissão. Por fim passa a ler um texto da Amiga Médica
Terezinha Rocha de Almeida. No Prolongamento do Expediente foram lidos;
Projeto de Lei do vereador Francisco Holanda Filho, protocolo 10170007/2022;
Projeto de Lei da vereadora Teca Nelma, protocolo 10170006/2022; Projetos
de Lei da vereadora Silvania Barbosa, protocolos 10170004/2022,
10140009/2022 e 10140008/2022; Projetos de Lei do vereador Oliveira Lima,
protocolos 101130012/2022 e 10130007/2022; Projetos de Lei da vereadora
Gaby Ronalsa, protocolos 04190093/2022, 03210030/2022, 09210036/2022,
09220017/2022,
09210025/2022,
09220009/2022,
09210021/2022,
09220020/2022,
09080001/2022,
09220014/2022,
09080002/2022,
09080003/2022,
09270008/2022,
04190092/202204190090/2022,
04190091/2022,
10060030/2022,
04240001/2022,
04240003/2022,
04240004/2022, 04240002/2022 e 04260064/2022; Projeto de Lei do Poder
Executivo, protocolo 10140011/202. Feita a chamada para Ordem do Dia
foram lidos e aprovados; Indicações da vereadora Teca Nelma, protocolos;
10110024/2022 e 10130010/2022 em discussão única; Indicação do vereador
Fábio Costa, protocolo 10140010/2022 em discussão única; Indicação do
vereador Aldo Loureiro, protocolo 10130004/2022 em discussão única;
Indicações do vereador Brivaldo Marques, protocolos 10130009/2022 e
10140003/2022 em discussão única; Indicações do vereador Raimundo
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Marinho, para discutir o autor protocolos 10130014/2022, 10130015/2022 e
10130016/2022 em discussão única; Indicações da vereadora Silvania
Barbosa, protocolos 10140005/2022, 10140006/2022 e 10140007/2022 em
discussão única; Projetos de Lei da vereadora Silvania Barbosa, protocolos
05160011/2022, 08090008/2022 e 06080016/2022 em primeira discussão;
Projeto de Lei da vereadora Gaby Ronalsa, protocolo 05310040/2022 em
primeira discussão; Projeto de Lei do vereador Aldo Loureiro, protocolo
06010010/2022 em primeira discussão; Projeto de Lei do vereador João
Catunda, protocolo 05260017/2022 em primeira discussão; Projeto de Lei do
vereador Fabio Costa, protocolo 05260005/2022 em primeira discussão;
Projetos de Decretos Legislativos do vereador Joãozinho, protocolos
06070005/2022 e 08010014/2022 em primeira discussão; Projetos de Decreto
Legislativo; Projetos de Decretos Legislativos da vereadora Teca Nelma,
protocolos 07050021/2022, 07200011/2022, 06220014/2022, 06100007/2022,
07150011/2022 em primeira discussão; Projeto de Decreto Legislativo da
vereadora Gaby Ronalsa, protocolo 08030039/2022 em primeira discussão;
Projetos de Decreto Legislativo do vereador Marcelo Palmeira, protocolo
06080031/2022, 06080035/2022 e 06080034/2022 em primeira discussão;
Projeto de Decreto Legislativo do vereador Fabio Costa, protocolo
05260003/2022 em primeira discussão; Projetos de Decreto Legislativo do
vereador Eduardo Canuto, protocolo 06060036/2022 e 06280047/2022 em
primeira discussão. No Expediente Final Fernando Holanda parabeniza os
MEDICOS pela passagem do seu dia, trazendo a saudade do seu Pai que
também era médico. Vereador Raimundo Marinho agradece as palavras do
vereador Fernando Holanda e os demais pares. O Presidente Galba Novais
Neto também parabeniza todos os médicos, fazendo menção de forma
carinhosa e saudosa ao nosso eterno Antônio Holanda. Registra também a
passagem do aniversário do vereador Fabio Costa, que vai colaborar com o
nosso estado enquanto Deputado Federal. 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 18 de outubro de 2022- João Antônio Leite de Cerqueira
- Chefe de Divisão de Redação de atas e debates.
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