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ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PASSO DE CAMARAGIBE-AL

ATA DA 11ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PASSO DE
CAMARAGIBE, 07 DE JULHO DE 2017. Aos sete (07) dias do mês de julho do ano
de dois mil e dezessete, às dez horas, compareceram a esta Egrégia Corte seis
(06) Senhores Vereadores deixando de comparecer os Vereadores Mariana
Santos Nogueira, Marcos Bomfim Alves e Luciano Leocadio Teixeira Nogueira
Filho. Havendo número legal o Senhor Presidente declarou aberta a presente
sessão, na qual foi lida a ata da sessão anterior que depois de lida foi aprovada
sem retificação. Não houve pauta para o PEQUENO EXPEDIENTE. No GRANDE
EXPEDIENTE, a palavra foi facultada e fez uso da mesma o Senhor Vereador
Adeildo Petrucio dos Santos, que agradecendo a Deus por mais uma
oportunidade e disse que se inscreveu apenas para que a Ata não fique sem
pronuncia, e que na próxima sessão vamos discutir mais profundamente a
questão da rodovia, que liga Passo ao litoral, tráfego aumentando, então fiquei
preocupado com as arvores tomando conta da pista, seria viável enviar um oficio
ao DER (Departamento de Estradas e Rodagem) para que as providencias sejam
tomadas e também para o Gabinete do Governador, porque assim as coisa vão
seguir com mais agilidade, temos conhecimento que o transito ficou quase
interrompido e nós somos autoridades locais e devemos nos preocupar e
encerrou desejando a todos muita paz e felicidades. Não houve documentação
para ser apresentado na ORDEM DO DIA. No EXPEDIENTE FINAL, o Senhor
Presidente agradeceu por tudo e encerrou a presente sessão e convocou a
próxima na forma regimental. Do que para constar lavrei a presente Ata que
dato e assino. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Passo de Camaragibe, 07
de julho de 2017. Elenilda Barros dos Santos - Redatora de Atas em Debates.
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