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Ata da 201ª Sessão Ordinária da 22ª Legislatura da Câmara Municipal de Maceió
Biênio 2022-2023

Aos (19) dezenove 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, Davi Davino, Eduardo Canuto, Fernando
Holanda, Fabio Costa, Francisco Sales, Gaby Ronalsa, Joãozinho, Joao
Catunda, Jose Marcio Filho, Leonardo Dias, Oliveira Lima, Olivia Tenório,
Oliveira Lima, Samyr Malta, Siderlane Mendonça, Silvania Barbosa, Teca
Nelma, Dr. Valmr. Passando para o Grande Expediente como Primeiro
orador Vereador Leonardo Dias fala das características do processo
democráticos que é a qualidade de armas que usamos em uma guerra eleitoral
que estamos vivenciando. Em seguida passa a ler em tribuna algumas
decisões, TSE proíbe Bolsonaro de exibir vídeo que lula defende legalização
do aborto, TSE proíbe Bolsonaro que o PT votou contra o auxílio Brasil dentre
outras proibições dessa instituição, onde recentemente o mesmo TSE abril
investigação para apurar suposto privilégios da Jovem Pan a Bolsonaro e
diante essa investigação a Jovem Pan emitiu uma nota pedindo para que se
deixe veicular as notícias que Lula é mais votado em presídios e Lula defende
o crime e caso a emissora descumpra a decisão deverão ser pagas multas
diárias de 25 mil reais. Fala que estamos enfrentando censura previa no Brasil
tendo que se elaborar uma cartilha com palavras que os comentaristas estão
proibidos de falar, onde estamos enfrentando censura previa, onde a Brasil
Paralelo também foi censurada proibida de veicular um comentário antes
mesmo de e ao ar e sem ninguém saber o conteúdo, porém e permitido que o
Lula chame o Bolsonaro de genocida, mostrando a disparidade de decisões
judiciais Segundo orador vereador Samyr Malta fala da sua satisfação em
retornar aos trabalhos dessa Casa, em tempo que agradece as palavras e a
forma que o amigo Raimundo Medeiros me representou e representou os
maceioenses enquanto estava como parlamentar, também agradecendo a
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votação que esse vereador teve em todos estado de Alagoas e tudo é da
vontade de Deus. Em aparte vereador Fernando Holanda fala que o vereador
Raimundo Medeiros representou bem o orador, passando também a registrar
a falta que o mesmo fez aos trabalhos dessa Casa Legislativa. O Senhor
Presidente vereador Galba Novais Netto também fala da grande contribuição
que o vereador Samyr Malta tem dado a essa Casa. Terceira oradora
vereadora Silvania Barbosa fala da satisfação de ter o amigo Samyr Malta de
volta a essa Casa, onde o mesmo foi muito bem representado pelo vereador
Raimundo Medeiros. Fala que também foi candidata e não foi eleita, porém
não fiquei triste e hoje estou preparada, onde agradeço a essa Casa pelas
experiências. Discorre que na campanha tive que ir a povoados e lá
infelizmente vi que a fome está voltando para tantos dos nossos irmãos. Passa
a falar dos casos lamentáveis que nos deparamos nas periferias e temos que
saber lidar com a miséria, onde temos que nos colocar no lugar do outro e aí
cobrar o descaso dos gestores. Fala que temos que ter mais empatia e menos
violência gratuitas valorizar uns aos outros. Quarto orador vereador Dr.
Valmir registra que está se solidarizando com os servidores municipais que
estão acampados na porta da secretaria de saúde o município, pleiteando o
reconhecimento dos mesmos nos direitos do piso salarial. Fala em nome da
Câmara Municipal de Maceió para que o Prefeito JHC e demais
representantes possam reabrir as negociações com os servidores e que
venhamos a chegar em um denominador comum. No Prolongamento do
Expediente foram lidos; Projetos de Lei do vereador Oliveira Lima, protocolos
10170013/2022 e 10180034/2022; Projetos de Lei da vereadora Teca Nelma,
protocolos 10180017/2022, 10180030/2022, a 10180032/2022; Oficio do
vereador Samyr Malta, protocolo 10130007/2022. Feita a chamada para
Ordem do Dia foram lidos e aprovados; Indicação da vereadora Gaby
Ronalsa, protocolo 10170010/2022 em discussão única; Indicações da
vereadora Teca Nelma, protocolos 10170014/2022 e 10170015/2022 em
discussão única; Indicação do vereador Brivaldo Marques, protocolo
10180004/2022 em discussão única; Indicações da vereadora Olivia Tenório,
protocolos 10180013/2022 e 10180014/2022 em discussão única; Indicações
do vereador Davi Davino, protocolos 10180033/2022, 10180035/2022 e
10180036/2022 em discussão única; Indicação do vereador Fábio Costa,
protocolo 10180038/2022 em discussão única; Projetos de Lei da vereadora
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Silvania
Barbosa,
protocolos
05160011/2022,
08090008/2022
e
06080016/2022 em Segunda discussão; Projeto de Lei da vereadora Gaby
Ronalsa, protocolo 05310040/2022 em segunda discussão; Projeto de Lei do
vereador Aldo Loureiro, protocolo 06010010/2022 em segunda discussão;
Projeto de Lei do vereador Joao Catunda, protocolo 05260017/2022 em
segunda discussão; Projeto de Lei do vereador Fabio Costa, protocolo
05260005/2022 em segunda discussão; Projetos de Decretos Legislativos do
vereador Joaozinho, protocolos 06070005/2022 e 06010014/2022 em
segunda discussão; Projetos de Decretos Legislativos da vereadora Teca
Nelma, protocolos 0705002/2022, 07200011/2022, 06220014/2022,
06100007/2022 e 07150011/2022 em segunda discussão, discutido pelo
vereador Fernando Holanda; Projetos de Decreto Legislativo da vereadora
Gaby Ronalsa, protocolo 08030039/2022 em segunda discussão; Projetos de
Decreto Legislativo do vereador Marcelo Palmeira, protocolos 06080031/2022,
06080035/2022 e 06080034/2022 em segunda discussão; Projeto de Decreto
Legislativo do vereador Fabio Costa, protocolo 05260003/2022 em segunda
discussão; Pela Ordem vereadora Gaby Ronalsa solicita que seja designado
um relator especial em um Projeto de Lei de autoria dessa vereadora que está
na CCJ desde de 29 de agosto de número 01180007 e inclusão na ordem do
dia, sendo deferido pelo Presidente e colocando para o dia seguinte após a
verificação da assessória de mesa, solicitando o vereador Leonardo Dias para
ser o Relator. Projetos de Decretos Legislativos do vereador Eduardo Canuto,
protocolos 06060036/2022 e 06280047/2022 em segunda discussão. No
Expediente Final vereador Leonardo Dias fala que acabou de tomar
conhecimento que o Ministro do TSE, determina remoção de postagens de
aliados de Bolsonaro que liga o Lula a Daniel Ortega que fala que o mesmo é
Presidente da Nicarágua, porem caridade o chamar de Presidente tendo em
vista que o mesmo é um ditador que vem prendendo Padres e Freiras
fechando meios de comunicação cristãs, onde estamos vendo mais uma
decisão do TSE que proíbe que se mencione Lula e suas ligações. Por fim fala
que logo, logo não vamos poder falar mais nada e nem esclarecer que é o Lula
e o que ele faz e o que o mesmo defende, onde sabemos que o Lula tem uma
ligação histórica com o Daniel Ortega e ele mesmo assumiu que sentiu muito
orgulho em estar na posse do Daniel Ortega em 1980, onde registro mais uma
vez a diferença de tratamento e que a justiça possa ter mais um pouco de
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pondera mento. 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 19
de outubro de 2022- João Antônio Leite de Cerqueira - Chefe de Divisão de
Redação de atas e debates.

