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Ata da 206ª Sessão Ordinária da 22ª Legislatura da Câmara Municipal de Maceió
Biênio 2022 - 2023.

Ao 01 (primeiro) dia do mês de novembro 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 Cabuto, Fábio Costa, Fernando
Hollanda, Francisco Sales, Francisco Holanda, Gaby Ronalsa, João Catunda,
Davi Davino,Joãozinho, José Márcio Filho, Leonardo Dias, Luciano Marinho,
Marcelo Palmeira, Oliveira Lima, Olívia Tenório, Silvânia Barbosa, Samyr
Malta, Siderlane Mendonça e Teca Nelma. Foi colocada para aprovação do
plenário a ata da sessão anterior. No Grande Expediente, como primeiro
orador vereador Drº Valmir Gomes utilizou a tribuna para manifestar sua
alegria destacando que no dia 30 de outubro domingo passado foi eleito
presidente da república o senhor Luís Inácio Lula da Silva, considerando um
grande dia para democracia expressando o voto de forma democrática e livre.
Citou um texto do poeta Pablo Neruba em que ele faz uma exaltação a um dos
maiores poetas brasileiros, Castro Alves. Leu em tribuna um discurso a
respeito de todas as forças progressistas e das forças vivas das populações
deste Brasil. Defendeu as conferências nacionais e a re-industrialização do
país, entre outras. Pontuou que seja feita melhoria na ladeira de Fernão Velho
bem como outros bairros que clamam por esses serviços e que a prefeitura se
sensibilize e execute. Lamentou alguns atos antidemocráticos que estão
ocorrendo em algumas cidades do nosso país. Lembrou que em 2018 o
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Partido dos Trabalhadores aceitaram o resultado das urnas naquela época
sendo a dinâmica da democracia, aceitando a vida política do Brasil. Solicitou
que o prefeito reabra as negociações com os agentes de endemias para juntos
encontrarem uma solução. A segunda oradora vereadora Teca Nelma
agradeceu e parabenizou o povo brasileira pela vitória do presidente Lula
(considerando que essa vitória é da frente ampla em prol da democracia) e
entende que o desgoverno atual tem uma política de morte, lendo seu discurso
na tribuna da Casa. Parabenizou também o governador Paulo Dantas pela
vitória e sua reeleição. Em aparte a vereadora Silvânia Barbosa corroborou
com o pronunciamento dos oradores e disse estar muito feliz pela volta do
presidente Lula. E que a justiça foi feita no último dia 30, considerando um
retorno da democracia. O terceiro orador vereador Leonardo Dias
mencionou que já começou com o “fora Lula”, fazendo duras críticas ao
governo PT. Pontuou que está aguardando o relatório das forças armadas e
que as manifestações são legitimas. Passando para o Prolongamento do
Expediente foram lidos: PL – Vereador Oliveira Lima, protocolo web nº
10270018/2022; PL – Vereador Valmir Gomes, protocolo web nº
10280009/2022; PL – Vereador Fernando Holanda, protocolo web nº
10290005/2022. Feita a chamada para a Ordem do Dia foi constatado
quórum regimental para deliberar a pauta. Foram lidos e aprovados os
requerimentos e projetos: Indicações – Vereador Siderlane Mendonça,
ambos em Discussão Única, protocolo web nº(s) 10270001/2022 e
10270002/2022; Indicações – Vereadora Teca Nelma, ambas em Discussão
Única, protocolo web nº(s) 10270008/2022 e 10270014/2022; Indicações –
Vereador Fernando Hollanda, todos em Discussão Única, protocolo web nº(s)
10280012/2022 a 10280024/2022, 10290001/2022 a 10290003/2022;
Indicação – Vereador João Catunda, em Discussão Única, protocolo web nº
08250005/2022; Moção de Aplauso – Vereador Eduardo Canuto, em
Discussão Única, protocolo web nº 10310003/2022; Moção de Pesar –
Vereadora Teca Nelma, em Discussão Única, protocolo web nº
10280010/2022; Requerimento – Vereador Fernando Holanda, em Discussão
Única, protocolo web nº 10190008/2022 (discutido pelo autor e pela vereadora
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Teca Nelma). Passando para o Expediente Final facultada palavra ao
vereador Marcelo Palmeira que parabenizou o governador Paulo Dantas pela
sua vitória nas urnas sendo reeleito. Lamentou a perseguição que o mesmo
sofreu pelo seu adversário. Desejou que o governador Paulo faça um
excelente governo ao tempo que parabenizou o presidente Lula pelo retorno
a presidência no próximo ano. O presidente registrou esse momento especial
com seu partido MDB e o crescimento do mesmo com a reeleição do
governador Paulo Dantas bem como todos os eleitos. Nada mais havendo a
tratar, foi encerrada a presente sessão ordinária e convocada outra para
próxima quinta-feira em horário regimental. Maceió-AL, 01 de novembro de
2022 João Antônio Leite de Cerqueira – Chefe de Divisão de Redação de Atas
e Debates.

