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Ata da 211ª Sessão Ordinária da 22ª Legislatura da Câmara Municipal de Maceió
Biênio 2022 – 2023.

Aos 17 (dezessete) dias do mês de novembro do ano de 2022, às
15h00 (quinze horas) sob a presidência em exercício do vereador
Fernando Holanda 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, Eduardo
Canuto, Fábio Costa, Francisco Sales, Francisco Filho, Gaby
Ronalsa, João Catunda, Joãozinho, José Marcio Filho, Leonardo
Dias, Marcelo Palmeira, Olívia Tenório, Silvania Barbosa, Siderlane
Mendonça, Samyr Malta, Teca Nelma e Valmir Gomes. Foi
colocado para aprovação do plenário a ata da sessão anterior. No
Grande Expediente como primeira oradora, a vereadora Silvania
Barbosa fez apelo a presidência desta Casa para que as sessões
retornem ao formato presencial haja vista a dificuldade que esta
vereadora tem dito quando precisa localizar os colegas para
resolver algumas questões. Deu mais subsídio sobre o seu ponto
de vista e finalizou dizendo que sente – se prejudicada e continuará
fazendo essa cobrança. Em aparte, a vereadora Olívia Tenório
corroborou com o pronunciamento da oradora. Retornando, a
oradora tratou sobre a superlotação nos cemitérios ressaltando a
dificuldade que as pessoas tem para localizar os corpos dos
familiares enterrados. Informou a visita que fez hoje a SIMAS
salientando a escuridão em que se encontra a orla Lagunar bem
como a necessidade de realizar a troca das lâmpadas amarelas.
Comentou sobre o caos no trânsito sentido Pajuçara/Cruz das
Almas onde os motoristas por aplicativos tem parado no meio das
vias para desembarque de passageiros. Solicitou providências e
lembrou a demanda de pessoas nas ruas no final do ano. Em
aparte, o vereador Marcelo Palmeira solicitou a presença de todos
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os vereadores na próxima terça – feira para a apreciação dos vetos.
Quanto a solicitação da vereadora Silvania Barbosa para o retorno
das sessões presencial, informou que haverá uma reunião e esse
assunto está em pauta. O segundo orador, vereador Samyr Malta
chamou atenção para a questão do análise do plano diretor e
solicitou do prefeito o envio do mesmo. Em aparte, o vereador
Fernando Holanda corroborou com o orador e acha necessário o
prefeito informar o que será feito nos bairros afetados pela
Braskem. Retornando, o orador falou sobre os recursos que virá
para a idenização e poderão agraciar as áreas atingidas. O terceiro
orador, vereador Eduardo Canuto ateve – se ao projeto de lei de
sua autoria que trata sobre a adequação do sistema esportivo e
espera contar com a sensibilidade do prefeito JHC. No
Prolongamento do Expediente foram lidos: projeto de lei do
vereador Aldo Loureiro – protocolo web nº 11160017/2022. Projeto
de lei do vereador Aldo Loureiro – protocolo web nº 11160018/2022.
Projeto de emenda a lei orgânica do vereador Francisco Filho –
protocolo web nº 11090030/2022. Nesse momento o presidente
desta Casa Galba Netto assumiu a mesa dos trabalhos. Feita a
chamada para a Ordem do Dia, foram constatadas as mesmas
presenças da chamada inicial. Foram lidos e aprovados: indicação
da vereadora Silvania Barbosa em discussão única e discutido pela
autora – protocolo web nº 11160010/2022. Indicação do vereador
Aldo Loureiro em discussão única – protocolo web nº
11160013/2022. Indicação do vereador Leonardo Dias em
discussão única – protocolos web nº 11160014/2022 e
11160016/2022. Indicação da vereadora Gaby Ronalsa em
discussão única – protocolos web nº 1160037/2022 a
11160042/2022, 11160044/2022, 11160046/2022 a 11160049/2022.
Moção de pesar da vereadora Teca Nelma em discussão única –
protocolo web nº 11160011/2022. Projeto de lei do vereador
Eduardo Canuto em 2ª discussão – protocolo web nº

Baixado Em: 06/12/2022

ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ

SETOR DE ATAS E DEBATES

06060038/2022. Projeto de lei do vereador Alan Balbino em 2ª
discussão – protocolo web nº 04210005/2022. Projeto de lei do
vereador João Catunda em 2ª discussão – protocolo web nº
05250039/2022. Projeto de lei do vereador Oliveira Lima em 2ª
discussão – protocolo web nº 10110019/2022. Projeto de lei da
vereadora Olívia Tenório em 2ª discussão – protocolo web nº
11220017/2022. Requerimento do vereador Francisco Filho em
discussão única, discutido pelo autor e os vereadores Marcelo
Palmeira, Leonardo Dias e Fernando Holanda que também
subscreveram. Passando para o Expediente Final, o vereador
Eduardo Canuto ateve – se ao projeto de lei de sua autoria que
trata da disponibilização de desfribiladores para a população em
momento de pandemia. Informou que estará apresentando
emendas para a sociedade Brasileira de cardiologia e agradeceu
ao doutor Pedro Henrique pela credibilidade para estar
apresentando esse projeto. 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, 17de novembro de
2022 – João Antônio Leite de Cerqueira – Chefe de Divisão e
Redação de Atas e Debates.

