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Ata da 210ª Sessão Ordinária da 22ª Legislatura da Câmara Municipal de Maceió
Biênio 2022 - 2023.

Aos 16 (dezesseis) dias 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, Cal Moreira,
Davi Davino, Drº Valmir Gomes, Eduardo Canuto, Fábio Costa, Fernando
Hollanda, Francisco Holanda, Francisco Sales, Gaby Ronalsa, João Catunda,
Joãozinho, José Márcio Filho, Leonardo Dias, Marcelo Palmeira, Olívia
Tenório, Siderlane Mendonça, Silvânia Barbosa, Samyr Malta e Teca Nelma.
Foi colocada para aprovação do plenário a ata da sessão anterior. No Grande
Expediente como primeiro orador vereador Fernando Hollanda utilizou a
tribuna para elogiar o evento que ocorreu no corredor Vera Arruda intitulado
de “O Bar em Bar” que já é tradicional no calendário da Abrasel e dos amantes
de botecos espalhados pelo país que valoriza a essência gastronômica destes
estabelecimento bem como a 4ª edição da Feira Gastronômica do bairro
Graciliano Ramos que fica localizada na praça central do conjunto supracitado,
no bairro da Cidade Universitária, além de movimentar a economia do bairro,
por meio da compra de alimentos de boa qualidade e de preços atrativos, a
feira contará com programação cultural e artística de grupos da periferia
alagoana. O parlamentar teceu mais informações sobre um PL de sua autoria
em relação aos domingos nas praças (com banda da polícia, brinquedos e
alimentação). Em seguida parabenizou o presidente vereador Galba Netto
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pela passagem do seu natalício desejando tudo de bom para o mesmo. O
senhor presidente agradeceu a lembrança do orador e as palavras em favor
do mesmo bem como a boa relação que tem com o vereador Fernando
Hollanda. O segundo orador vereador Drº Valmir Gomes parabenizou
também o presidente da Casa por mais uma primavera bem como estima
melhoras a vereadora Gaby Ronalsa, desejando que logo a mesma esteja com
sua saúde totalmente convalescida. Corroborou com o pronunciamento do
vereador Fernando Hollanda. Lamentou profundamente a fala na rede social
do general Vilas Boas onde o mesmo defendeu os atos antidemocráticos e
golpistas destacando que os comandantes do exército, marinha e aeronáutica
emitiram nota em favor da democracia. Relatou que estava assistindo um filme
com essa temática esse fim de semana. Solicitou que o canteiro da Fernandes
Lima seja liberado onde o MP entrou com uma queixa devido aos danos ao
meio ambiente provocado por essas manifestações na frente do quartel do
exército. Pontuou sobre o discurso do presidente eleito Lula da Silva que foi
aplaudido e ovacionado na COP 27, onde o futuro presidente falou sobre
desenvolvimento sustentável, ordem multipolar, reestrutura do conselho de
segurança, preservação dos biomas e protagonismo dos povos indígenas. O
parlamentar lamentou a degradação da nossa Lagoa Mundaú destacando que
trará projetos para melhoria da lagoa em questão, voltado a um trabalho sério,
tecendo mais comentários quanto o tema. Em aparte o vereador Fernando
Hollanda mencionou que foi protocolizado uma audiência pública com essa
temática e que só falta a definição de uma data. Retornando o orador afirmou
que se fará presente nessa audiência proposta pelo vereador Fernando
Hollanda. A terceira oradora vereadora Olívia Tenório parabenizou o
presidente da Casa pela passagem do seu aniversário. Lamentou que
ultimamente tem presenciado no Brasil como um todo que as pessoas estão
com muito ódio no coração e se atacando uma em cima da outra por apenas
a eleição não ter tido o resultado que gostaria ou até mesmo umas pessoas
que não sabem vencer e acabam que por isso achando que podem passar por
cima dos outros. Fez um apelo para que isso mude urgentemente. Questionou
que democracia é essa que estamos vivendo. Ressaltou que não confundam
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liberdade de expressão com seus crimes, achando que pode passar por cima
de todo mundo. Lamentou familiares que deixaram de se falar (em virtude do
resultado das urnas) por não respeitar a opinião do outro, não sabendo
conviver em sociedade. Lembrou a todos que hoje o presidente ainda é o
Bolsonaro e uma vez que é ele, não adianta vir pra cima das pessoas que não
votaram nele e falar que a criminalidade está assim porquê Lula venceu, o
presidente ainda é o Bolsonaro e se tem coisas ruins acontecendo sob a
presidência dele, logo a culpa é dele. O quarto orador vereador Francisco
Filho pontuou que semana passada esteve na cidade de Brasília (a pedido da
aliança comercial) e se encontrou com o deputado federal Isnaldo Bulhões
para tratar a respeito do Projeto de Lei nº 4444/2021 de autoria do Deputado
Federal Isnaldo Bulhões, que “Cria o Programa Nacional de Gestão Eficiente
do Patrimônio Imobiliário Federal, altera a Lei nº 9.636, de 1998, e dá outras
providências”. Salientou que o importante projeto de lei que tem muito a
contribuir na gestão do patrimônio público da União. Contudo, esse PL visa
facilitar a administração, inclusive, reduzindo custos e trazendo ganhos para
todos. Exemplificou alguns prédios abandonados em nossa cidade, o antigo
prédio do INSS localizado na Praça dos Palmares, o antigo Detran AL, entre
outros que estão trazendo riscos a nossa segurança. Em aparte a vereadora
Olívia Tenório pontuou que já existe uma lei autorizativa a respeito desses
prédios que estão totalmente fora de uso. Solicitou que a prefeitura também
possa fazer algo em relação ao caso supracitado. Em aparte os vereadores
Fernando Hollanda e Joãozinho indagaram sobre a importância do tema em
relação a identificação dos patrimônios públicos. Lamentou que muitas dessas
áreas estão sendo invadidas. Retornando o orador teceu mais subsídios
quanto o tema em questão. Pontuou a importância do leilão simplificado para
desburocratizar esses prédios que pertence a união e estão abandonados. Em
aparte a vereadora Olívia Tenório sugestionou que alguns parlamentares se
reúnam e faça um levantamento desses prédios abandonados para
intercederem para o município. A quinta oradora vereadora Silvânia
Barbosa parabenizou o presidente da Casa pela passagem do seu
aniversário. Parabenizou também o pronunciamento da vereadora Olívia
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Tenório na tarde de hoje. Fez um apelo para que as pessoas possam ler mais
a bíblia para entenderem mais o que é amor e família. Comentou sobre alguns
áudios que recebeu de pessoas que considerava amigas que a criticaram
porquê a mesma votou no presidente Lula. A parlamentar citou uma passagem
bíblica em tribuna “amar ao próximo como ama a ti mesmo.” Em seguida
discorreu sobre o livre arbítrio. Mencionou alguns países que tem leis muito
rígidas. Enfatizou sobre a passagem bíblica da vida de Maria Madalena onde
Jesus disse: “atire a primeira pedra quem não tem pecado.” Finalizando
passou a indagar sobre a importância do respeito e o amor. Lembrou que
Deus abomina o pegado mas ama o pecador. Por fim, fez um apelo à
Prefeitura de Maceió, para a implementação de um novo cemitério público na
nossa capital. A superlotação é problema antigo desses espaços públicos.
Comentou que já apresentou um requerimento com a solicitação formal e
administrativa para essa demanda, porém ainda não foi colocado em votação,
mas que tem certeza de que quando for pautado terá maioria na Câmara, para
sua aprovação. Ressaltou que é preciso encontrar uma solução com urgência
e eficácia. Seja um novo terreno, seja a ampliação dos cemitérios já existentes,
seja a criação de um cemitério vertical ou até um crematório público. Em
aparte o vereador Fernando Hollanda lembrou da passagem bíblica de
Matheus. Passando para o Prolongamento do Expediente foram lidos:
PL(s) – Vereadora Teca Nelma, protocolo web nº (s) 11090023/2022
11100005/2022,
11100018/2022,
11100021/2022,
11110008/2022,
11110013/2022, 11110016/2022 e 11110017/2022; PL – Vereador Fernando
Hollanda, protocolo web nº 11110005/2022; PDL – Vereador Joãozinho,
protocolo web nº 11160004/2022; PDL – Vereador Drº Valmir Gomes,
protocolo web nº 11110015/2022. Feita a chamada para a Ordem do Dia foi
constatado quórum regimental para deliberar a pauta. Foram lidos e
aprovados os requerimentos e projetos: Indicação – Vereador Drº Valmir
Gomes, em Discussão Única, protocolo web nº 11090020/2022; Indicações –
Vereador Cal Moreira, todos em Discussão Única, protocolo web nº(s)
11100006/2022 a 11100017/2022; Indicação – Vereador João Catunda, em
Discussão Única, protocolo web nº 11100022/2022; Indicações – Vereador
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Samyr Malta, todas em Discussão Única, protocolo web nº(s) 11100025/2022
a 11100028/2022; Indicações – Vereador Fernando Hollanda, todos em
Discussão Única, protocolo web nº(s) 11100032/2022, 11110002/2022 a
11110004/2022; Requerimento – Vereador Luciano Marinho, em Discussão
Única, protocolo web nº 11100001/2022; Requerimento – Vereador Drº Valmir
Gomes, em Discussão Única, protocolo web nº 11110014/2022; PL – Vereador
Eduardo Canuto, em 1ª Discussão, protocolo web nº 06060038/2022; PL –
Vereador Alan Balbino, em 1ª Discussão, protocolo web nº 04210005/2022;
PL – Vereador João Catunda, em 1ª Discussão, protocolo web nº
05250039/2022; PL – Vereador Oliveira Lima, em 1ª Discussão, protocolo web
nº 10110019/2022; PL – Vereadora Olívia Tenório, em 1ª Discussão, protocolo
web nº 11220017/2022. Passando para o Expediente Final o senhor
presidente enalteceu a vitória da atleta alagoana Nycolle Calheiros que foi
bicampeã mundial de Jiu-Jitsu no torneio sediado em Abu Dhabi, salientando
que a atleta já é acompanhada pelo Instituto Galba Novaes há muitos anos.
Onde Alagoas mais uma vez mostra que pode exportar talentos e ter grandes
conquistas em diversas áreas, parabenizando pela vitória. Facultada palavra
ao vereador Francisco Filho pontuou que também apoiou um projeto cultural
na zona sul liderado pela professora Karina, onde a jovem Yasmin foi campeã
brasileira de karatê, uma garota da periferia que só conseguiu um apoio agora
do governo do estado com muita dificuldade e que graças a Deus foi campeã.
Em seguida parabenizou o presidente da Casa pela passagem do seu
natalício destacando o homem probo que o vereador Galba Netto é. O senhor
presidente agradeceu a todo o colegiado pelos votos de felicidade em seu
aniversário. Facultada palavra ao vereador Marcelo Palmeira destacou a
importância de um parlamento forte para um executivo forte e que esse
fortalecimento nesta Mesa está junto com o presidente da Casa, sendo esse
poder bastante respeitado com uma pauta bastante propositiva.
Parabenizando o presidente da Casa pela passagem do seu aniversário onde
o este vereador fez um vídeo (representando todo colegiado) em
comemoração desta nova primavera do presidente Galba Netto. Nada mais
havendo a tratar, foi encerrada a presente sessão ordinária e convocada outra
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para amanhã em horário regimental. Maceió-AL, 16 de novembro de 2022
João Antônio Leite de Cerqueira – Chefe de Divisão de Redação de Atas e
Debates.

