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Ata da 208ª Sessão Ordinária da 22ª Legislatura da Câmara Municipal de Maceió
Biênio 2022 – 2023.

Aos 09 (nove) dias do mês de novembro do ano de 2022, às 15h00
(quinze horas) sob a presidência em exercício 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, Davi Davino,Brivaldo Marques, Cal Moreira, Eduardo
Canuto, Fábio Costa, Fernando Holanda, Francisco Filho, Gaby
Ronalsa, João Catunda, Joãozinho, José Marcio Filho, Leonardo
Dias, Marcelo Palmeira, Oliveira Lima, Olívia Tenório, Silvania
Barbosa, Samyr Malta, Teca Nelma e Valmir Gomes. Foi colocado
para a aprovação do plenário a ata da sessão anterior. No Grande
Expediente não houve oradores inscritos. No Prolongamento do
Expediente foram lidos: projeto de lei da vereadora Silvania Barbosa
– protocolo web nº 11070003/2022. Projeto de lei da vereadora Gaby
Ronalsa – protocolo web nº 10260019/2022. Projeto de lei da
vereadora Gaby Ronalsa – protocolo web nº 10260020/2022. Projeto
de lei da vereadora Gaby Ronalsa – protocolo web nº
10290004/2022. Projeto de lei da vereadora Gaby Ronalsa –
protocolo web nº 11040017/2022. Feita a chamada para a Ordem
do Dia, foram constatadas as mesmas presenças da chamada inicial.
Foram lidos e aprovados: indicação do vereador Joãozinho em
discussão única – protocolos web nº 11030006/2022,
11030007/2022, 11030011/2022 e 11030012/2022. Indicação do
vereador João Catunda em discussão única – protocolos web nº
11030018/20220 e 11030019/2022. Indicação do vereador Luciano
Marinho em discussão única – protocolo web nº 11030027/2022.
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Indicação do vereador Fabio Costa em discussão única – protocolos
web nº 11030033/2022, 11030034/2022, 11030036/2022 a
11030039/2022. Indicação da vereadora Silvania Barbosa em
discussão única – protocolos web nº 11030014/2022,
11030015/2022, 11040004/2022, 11040005/2022, 11030016/2022 e
11070010/2022. Moção de congratulação da vereadora Teca Nelma
em discussão única – protocolo web nº 11070008/2022.
Requerimento do vereador Valmir Gomes em discussão única,
discutido pelo vereador Leonardo Dias e aprovado com os votos
contrários dos vereadores Leonardo Dias e Gaby Ronalsa –
protocolo web nº 11030008/2022. Requerimento do vereador
Luciano Marinho em discussão única e discutido pelos vereadores
Marcelo Palmeira, Joãozinho e o autor – protocolo web nº
11040010/2022. Requerimentos da vereadora Gaby Ronalsa em
discussão única – protocolos web nº 11070005/2022 e
11070006/2022. Projeto de lei do poder executivo em 1ª discussão –
protocolo web nº 03160001/2022. Passando para o Expediente
Final, o vereador Leonardo Dias parabenizou a vereadora Gaby
Ronalsa pela solicitação para a realização da audiência pública que
vai discutir a situação da população do Flexal de cima e Flexal de
baixo localizado no bairro Bebedouro. Relatou a situação dos
moradores e confirmou a sua presença no debate. O vereador Valmir
Gomes trouxe a sua preocupação com a quadra chuvosa destacando
a situação do bairro Fernão Velho que mais uma vez foi afetado e
inclusive a unidade de saúde do local teve toda mobiliária destruída.
Informou que buscou soluções junto a secretaria de infraestrutura e
recebeu informação sobre os recursos para melhorias nas encostas
no bairro citado. Agradeceu os pares pela aprovação do
requerimento de autoria deste vereador que trata sobre a liberdade
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de expressão e também busca o livre trânsito da população de
Maceió na ciclovia instalada na avenida Fernandes Lima no bairro
Farol haja vista o manifesto que está ocorrendo em frente o quartel
do exército. Sugeriu a transferência da manifestação para o espaço
onde acontece as atividades festivas no bairro Jaraguá. A vereadora
Teca Nelma lamentou a situação dos moradores do bairro Bebedouro
que após uma reunião entre a defensoria pública, Braskem e
prefeitura de Maceió houve um acordo que não representa os
anseios da comunidade que solicita a realocação e reparação
integral dos danos. Mencionou a situação das chuvas pedindo
resposta do poder público para aqueles que vivem nas áreas de
riscos. Falou que está ansiosa para conhecer o plano de ação para
o gasto financeiro da prefeitura que recebeu a indenização paga pela
Braskem e concluindo deixou o seu apoio a população. Nada mais
havendo a tratar, foi encerrada a presente sessão 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, 09 de
novembro de 2022 – João Antônio Leite de Cerqueira – Chefe de
Divisão e Redação de Atas e Debates.

