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Ata da 205ª Sessão Ordinária da 22ª Legislatura da Câmara Municipal de Maceió
Biênio 2022 – 2023.

Aos 27 (vinte e sete) 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 em sessão ordinária híbrida
com as presenças dos vereadores: Alan Balbino, Aldo Loureiro,
Brivaldo Marques, Cal Moreira, Davi Davino, Fábio Costa, Fernando
Holanda, Gaby Ronalsa, João Catunda, Joãozinho, Leonardo Dias,
Marcelo Palmeira, Oliveira Lima, Olívia Tenório, Samyr Malta,
Silvania Barbosa, Teca Nelma e Valmir Gomes. Foi colocado para a
aprovação do plenário a ata da sessão anterior. No Grande
Expediente, como primeira oradora a vereadora Teca Nelma
parabenizou o candidato a presidência da república senhor, Luiz
Inácio Lula da Silva pela passagem do seu aniversário. Discursou a
cerca do momento em que vivemos com medos, violências mais
também de resistência a exemplo do ocorrido com uma estudante de
medicina vítima de assédio moral por parte de uma professora.
Aproveitou para responder o vereador Leonardo Dias com relação o
pedido de vista por esta vereadora ao projeto de lei sob o protocolo
nº 02030040/2022 de autoria do vereador. O segundo orador,
vereador Leonardo Dias teceu esclarecimentos sobre o que diz o
projeto citado e deixou na íntegra a disposição da vereadora. Tratou
sobre o resultado do encontro nacional dos direitos humanos do PT
realizado em dezembro de 2021, publicado em abril de 2022 e que
foi retirado do site do partido. Leu e deixou o seu posicionamento aos
itens da publicação. Pela ordem, a vereadora Teca Nelma defendeu
o seu nome citado na fala do orador. No Prolongamento do
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Expediente foram lidos: projeto de lei do vereador Oliveira Lima –
protocolo web nº 10250017/2022. Projeto de lei do vereador Fábio
Costa – protocolo web nº 10260016/2022. Projeto de decreto
legislativo do vereador Luciano Marinho – protocolo web nº
10240016/2022. Projeto de decreto legislativo da vereadora Teca
Nelma – protocolo web nº 10250021/2022. Feita a chamada para a
Ordem do Dia, foram constatadas as mesmas presenças da
chamada inicial. Foram lidos e aprovados: indicação do vereador
Siderlane Mendonça em discussão única – protocolos web nº
10260012/2022 e 10260014/2022. Moção de aplausos da vereadora
Teca Nelma em discussão única – protocolos web nº 10260011/2022
e 10260013/2022. Moção de repúdio da vereadora Teca Nelma em
discussão única – protocolo web nº 10240015/2022. Requerimento
da vereadora Teca Nelma em discussão única – protocolo web nº
10240011/2022. Projeto de lei do vereador Oliveira Lima em 2ª
discussão – protocolo web nº 05190019/2022. Projeto de lei do
vereador Joãozinho em 2ª discussão – protocolo web nº
03150017/2022. Passando para o Expediente Final, o vereador
Samyr Malta referiu – se a eleição do segundo turno a ser realizada
no próximo domingo onde aguarda que a melhor escolha seja feita
para a população e as famílias. O vereador Valmir Gomes referiu se a eleição do segundo turno a ser realizada no próximo domingo
saindo em defesa do PT. O vereador Leonardo Dias, deixou
registrado a notícia sobre a redução do desemprego no Brasil. O
senhor presidente convidou a todos para assistir o vídeo institucional
em alusão ao outubro rosa. 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, 27 de outubro de 2022 –
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João Antônio Leite de Cerqueira – Chefe de Divisão e Redação de
Atas e Debates.

