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Ata da 213ª Sessão Ordinária da 22ª Legislatura da Câmara Municipal de Maceió
Biênio 2022-2023

Aos (23) vinte e três 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.
Feita a chamada 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,
Olivia Tenório, Oliveira Lima,Samyr Malta, Siderlane Mendonça, Silvania
Barbosa e Teca Nelma. Nesse momento o Senhor Presidente passa os
trabalhos da Mesa a vereadora Gaby Ronalsa. Passando para o Grande
Expediente como primeiro orador vereador Leonardo Dias lembra que no
início do mandato desse vereador, fez a proposição de criarmos uma comissão
especial para que tivéssemos um acompanhamento dos bairros em Maceió
que foram atingidos com o afundamento do solo o caso BRASKEM, onde
teríamos a missão de tentar minimizar o sofrimento das famílias atingidas. Fala
que durante esse tempo do caso BRASKEM, acompanhamos casos de
famílias que tiveram seus imóveis subavaliados, tínhamos famílias que não
tinham nem recebido propostas de avaliação, em tempo que nos deparamos
com o problema de algumas famílias de terem o isolamento social, pessoas
que moram a margem do limite do mapa descrito. Diz que diante essa
problemática toda hoje iremos votar nessa Casa Legislativa um dos projetos
mais importantes do mandato desse vereador, onde poderemos fazer justiça
aos moradores que foram atingidos pelo caso BRASKEM, tendo em vista que
está prevista a votação hoje do projeto de Lei que estabelece regras para os
valores recebidos pelo município de Maceió para fins de reparação com
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indenização com os impactos sócio urbanísticos da extração de sal-gema e de
conhecimento de todos que o Executivo Municipal tem negociado um acordo
com a BRASKEM, onde e mencionado que seja um acordo em torno de 1,7
bilhões de reais que vai ser destinado para os devidos reparos. Fala que o
Projeto de Lei hora citado estabelece que 50% do valor de qualquer acordo
celebrado entre o executivo e a Braskem seja direcionado diretamente aos
moradores que foram atingidos pela citada problemática, também 25% do
acordo deve ser investido em até um raio de 1.500 metros do limite definido
pela Defesa Civil e outros 25% a serem investidos em educação saúde e
assistência social nas áreas do nosso município. Para concluir fala estar
satisfeito com a evolução dessa comissão que vai regulamentar a utilização
de dinheiro que o município venha a receber desses acordos, não sendo justo
que esses valores venham a ser usados para fins distintos. Solicita que sendo
aprovado, possa ser votado em segunda votação ainda no dia de hoje, tendo
em vista que existe um acordo em tramitação e precisamos da promulgação
ou da sanção desse projeto de Lei antes da confecção desse acordo e essa
Casa tem essa missão. Nesse momento o vereador Francisco Holanda Filho
assume os trabalhos da Mesa. Como Segunda Oradora vereadora Silvania
Barbosa novamente fala da importância do retorno do uso de mascaras em
locais fechados, em tempo que pedi licença para retirar a sua para fazer uso
da palavra. Passa a falar sobre a importância do SUS para todos os brasileiros,
que por muito tempo vem sendo criticado, em tempo que traz um caso que
ocorreu no Hospital Geral do Estado (HGE), onde todo corpo médico dessa
unidade deu um tratamento de excelência a uma paciente chamada Daniella
dos Santos, onde a mesma entrou no HGE com sintomas graves, que se
confundiam com várias outras doenças, sendo sintomas diversos e de difícil
diagnostico
. No Prolongamento do Expediente foram lidos;. Feita a
chamada para Ordem do Dia foram lidos e aprovados Projetos e
Requerimentos de números e autorias;. 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
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digitei a presente ata que dato e assino. Maceió 23 de novembro de 2022João Antônio Leite de Cerqueira - Chefe de Divisão de Redação de atas e
debates.

