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Ata da 212ª Sessão Ordinária da 22ª Legislatura da Câmara Municipal de Maceió
Biênio 2022-2023

Aos (22) vinte e dois dias do mês de novembro do ano de 2022, às 15h00min
(quinze horas), sob a presidência do vereador Galba Novais Neto, será
realizada Sessão Ordinária de forma hibrida, colocada em discussão a ata da
sessão anterior, enviada eletronicamente aos senhores vereadores, aprovada,
com as presenças dos senhores vereadores: Alan Balbino, Aldo Loureiro,
Brivaldo Marques, Cal Moreira, Davi Davino, Dr. Valmir, Eduardo Canuto,
Fabio Costa, Fernando Holanda, Francisco Holanda, Gaby Ronalsa,
Joãozinho, João Catunda, José Márcio Filho, Leonardo Dias, Luciano Marinho,
Marcelo Palmeira, Olivia Tenório, Oliveira Lima, Siderlane Mendonça, Silvania
Barbosa e Teca Nelma. Nesse momento o Senhor Presidente suspende a
sessão para entendimento junto aos Parlamentares dessa Casa. Retornando
a sessão com nova chamada dos senhores vereadores, tendo número
regimental. Passando para o Grande Expediente como primeira oradora
vereadora Silvania Barbosa discorre sobre o aumento de números de casos
de COVID, em tempo que mostra sua preocupação, onde acredita ser
necessário voltarmos a termos cuidados básicos contra a contaminação
usando máscaras, utilizando álcool e evitar aglomeração. Logo após registra
sua indignação e também preocupação com a onda de violência que vem
acontecendo, onde duas pessoas que são catadores de lixo sofreram. Fala
que essa violência hora citada se deu através de uma pessoa má ou com
problemas mentais colocou em dois lixeiros distintos bombas caseiras, e os
catadores citados foram atingidos, sendo que um deles infelizmente teve sua
mão amputada. Solicita que essa Casa se posicione, em tempo que cobra do
Governo do Estado uma atenção devida ao caso e que a justiça elucide logo
esse caso, para que não venhamos a ter mais vítima, sendo esse casso um
ato terrorista. O Senhor Presidente lamenta o caso citado pela oradora, onde
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essa Casa Legislativa se coloca à disposição. Segunda OradoraI vereadora
Teca Nelma diz que também lamenta o casso citado pela vereadora Silvania
Barbosa, onde não podemos permitir que se tenha uma naturalização com a
violência, onde todos nós esperamos resposta do caso e que os culpados
sejam punidos. Em seguida com grande satisfação e orgulho fala das ações
da Deputada Teca Nelma, registrando que a mesma agora oficialmente faz
parte da equipe de transição do Governo Federal no Grupo de
Desenvolvimento Social e Combate a Fome. O senhor Presidente vereador
Galba Novais Netto, parabeniza a Deputada Tereza Nelma atestando de fato
o trabalho brilhante que a mesma faz no seu papel de parlamentar, os
vereadores; Silvania Barbosa e o vereador Francisco Holanda Filho e demais
também parabenizaram a Deputada Federal Tereza Nelma. No
Prolongamento do Expediente foram lidos; Projetos de Lei e de resolução da
vereadora Teca Nelma, protocolos 11170001/2022, 11170005/2022,
11170008/2022,
111700010/2022,
11170016/2022,
11170018/2022,
11170021/2022,
11180020/2022,
11180018/2022,11180019/2022,
11180026/2022,
11210019/2022,
11210020/2022,
11210021/2022,
11210024/2022,
11210026/2022,
11210027/2022,
1121025/2022,
11210023/2022,
11210021/2022,
11210018/2022,
11210028/2022,
11210030/2022,
11210031/2022,
11210008/2022,
11210017/2022,
11210033/2022 e 11210034/2022; Projeto de Lei do vereador Brivaldo
Marques, protocolo 11170011/2022; Projetos de Lei da vereadora Silvania
Barbosa, protocolos 11170013/2022 e 11170014/2022; Projeto de resolução
do vereador Valmir Gomes, protocolo 0630026/2022. O vereador Francisco
Holanda Filho, fala que temos para primeira pauta da Ordem do Dia o Veto
encaminhado pelo Poder Executivo que tem como mensagem 047/2022, veto
parcial ao Projeto de Lei 266/2022-LDO 2023. Feita a chamada para Ordem
do Dia foram lidos e aprovados Projetos e Requerimentos de números e
autorias; Mensagem do Executivo 047/2022, Veto Parcial Projeto de Lei
266/2022- LDO 2023, com votação secreta, resultado 20 votos NÃO, nenhum
voto sim, votos computados com os senhores vereadores presentes, tendo em

Baixado Em: 06/12/2022

ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ

SETOR DE ATAS E DEBATES

vista que os vereadores que estão na modalidade on-line a título de quórum
será computada a presença, porém não podem votar por não existir a
modalidade virtual de voto secreto. Dando continuidade a Ordem do Dia;
indicações do vereador Brivaldo Marques, protocolos 11170006/2022 e
11170007/2022; indicação da vereadora Silvania Barbosa, protocolo
11170015/2022, discutido pela autora. O vereador Francisco Holanda Filho
fala que chegou a mesa a solicitação da inclusão do projeto de Lei da Lei
Orgânica 01/2022, sendo deferido pelo Presidente. Projeto de Lei da Lei
Orgânica 01/2022 emendas coletiva do Poder Legislativo, que inclui o art. 74B
da Lei Orgânica do Município de Maceió. Pela ordem vereador José Márcio
Filho fala que já foi solicitada uma sessão extraordinária logo após o termino
desta e pelo adiantar da hora já sendo 16:20, onde sugeri que a ordem do dia
de hoje seja apreciada no dia de amanhã, para que venhamos a acelerar a
votação posta que será votado em segunda discussão, sendo deferido pelo
Senhor Presidente vereador Galba Novais Netto. O vereador Francisco
Holanda Filho passa a ler requerimento solicitando uma extraordinária logo
após o termino desta para votação da Lei Orgânica, deferido pelo Presidente
fazer a segunda votação da primeira discussão da Lei Orgânica, deferido pelo
Preside, aprovado o requerimento. O vereador Joao Catunda passa a ler o
parecer prévio das peças orçamentárias de 2023. O Senhor Presidente fala
que após a leitura, encaminha o parecer para publicação, lembrando a todos
que amanhã teremos a nossa Audiência Pública para discussão da Lei
Orçamentária. No Expediente Final não teve. Nada mais havendo a tratar foi
encerrada a presente sessão ordinária 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 22 de novembro de 2022- João Antônio Leite de
Cerqueira - Chefe de Divisão de Redação de atas e debates.

