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ESTADO DE ALAGOAS

CÂMARA MUNICIPAL DE PASSO DE CAMARAGIBE-AL

ATA DA 12ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PASSO DE
CAMARAGIBE,04 DE AGOSTODE 2017. (1ª Após o recesso). Aos quatro dias do
mês de agosto do ano de dois mil e dezessete às dez horas, compareceram a esta
Egrégia Corte todos os Senhores Vereadores. 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. No PEQUENO
EXPEDIENTE foram lidos os seguintes documentos: Convite da Senhora Prefeita
Edvania Câmara, para participar do Culto de Ação de Graças; Comunicados do
Ministério da Educação, comunicando a liberação de recursos financeiros;
Indicação n? 17/2017, do Senhor Vereador Luciano Leocádio Teixeira Nogueira
Filho, Indicando a possibilidade de canalizar as águas do esgoto localizado na
Rua Enedino Belo; Indicação nº 18/17, do Senhor Vereador acima citado, Indica
a possibilidade de Criar um Projeto de Lei que Institui o Programa de Transporte
Universitário Municipal Gratuito e Outorga ao Poder Executivo Municipal a
Obrigatoriedade de Disponibilizar o Transporte aos Estudantes de Cursos
Superiores e Técnico - Profissionalizantes Regulamentados pelo Ministério da
Educação (MEC) residentes em Passo de Camaragíbe/ AL.; Requerimento nº
01/2017 do Senhor Vereador Leonardo Lopes dos Santos, Requer nos termos do
Art 12 do Regimento Interno, conjugado com o Art 22 da Lei Orgânica do
Município a antecipação da eleição para renovação da Mesa Diretora biênio
2019/2020. No GRANDE EXPEDIENTE usou da palavra o Senhor Vereador
Adeildo Petrucio dos Santos, dizendo que depois da visita dos membros da
Comissão, já tem informação que os problemas das escolas de Barra de
Camaragibe e Marceneiro foram resolvidos, cabe agora verificar, agradecer e
parabenizar a Senhora Prefeíta, falou da necessidade de fazer uma coleta de lixo
de forma reaproveitável para se recíclar, não temos aterro sanitário, então
vamos ver o que se pode reciclar e não poluir o meio ambiente, é certo que
apesar de ser pouco explorado, mais nosso município é um município turístico, a
limpeza é muito importante e útil, com menos poluição, o meio ambiente
agradece, na próxima sessão farei uma Indicação, na questão de ver uma
maneira de mobilizar o DER na melhora do acesso, porque as arvores
imprensam a rodovia, e só temos a lamentar então vamos contribuir no que for
possível, buscando melhorar esta situação, desejou a todos um ótimo dia. De
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posse da palavra o Senhor Vereador Luciano Leocádio Teixeira Nogueira Filho,
cumprimentou todos com um bom dia, e disse que não pode se reunir com o
Senhor Secretário de Segurança por questão dos seus estudos, mais que estar
muito preocupado com a frequência dos assaltos no nosso município, a Prefeita
estar de parabéns pela iluminação, mais esse problema depois volta, porque se
torna um problema rotineiro, ai acontece os assaltos, falou de um projeto do
governo que é muito equipado e útil, e já presenciou em outros municípios, mais
agora o nome foge da mernoria, agradeceu a Deus pelo retorno a esta Casa. Com
a parte o Senhor Vereador Leonardo Lopes dos Santos, sugeriu enviar Oficio ao
Comando Policial de Maragogi e disse que o nome do programa é SISP. Na
ORDEM DO DIA as Indicações acima citadas foram APROVADAS POR
UNANIMIDADEDOS PRESENTES, colocando o Requerimento em votação, o
Senhor Vereador Luciano Leocádio Teixeira Nogueira Filho, perguntou por que
desta decisão, não me incomodo de votar sim, mais creio que neste caso pode
haver duas razões vantagem ou desvantagem, digo que só tenho aquilo que Deus
permite. Em resposta o Senhor Vereador Leonardo Lopes dos Santos, disse que
colocou o Requerimento porque a Lei permite, estou dentro da Lei, e conversei
com alguns Vereadores e não tenho nada contra ninguém, achei por bem botar e
boto, não devo nada a ninguém aqui, vota quem quer. O Senhor Vereador Marcos
Bomfim Alves, disse que não concorda apenas com a forma que as coisas foram
feitas. O Requerimento nº 01/2017 foi aprovado por maioria dos votos, votou
contra os Vereadores Luciano Leocadio Teixeira Nogueira Filho e Marcos
Bomfim Alves. Aprovado o Requerimento, fica determinado o dia 18 de Agosto
do corrente ano, para a realização da eleição da Mesa Diretora para o 2º Bíênio,
devendo os interessados protocolar suas chapas na Secretaria desta Casa até 15
(quinze minutos antes de começar a sessão). No EXPEDIENTEFINAL,O Senhor
Vereador Adeildo Petrucio dos Santos, agradeceu a Deus por tudo, vota ou não
vota, essa prática vem sempre acontecendo, quase todos antecipam, mais não
ver porque levar o caso a discussão, o voto é sim ou não, já houve antes e o
Vereador Marcos Bomfim antecipou cabe cada um formar sua base e encerrou
desejando a todos muita paz. Com a parte o Senhor Vereador Marcos Bomfim
Alves, até concordo, antecipei, mais questiono a falta de respeito, o correto era
todos serem informado, mais digo, não tenho nenhuma ambição. Com a palavra
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o Senhor Vereador Luciano Leocádio Teixeira Nogueira Filho, disse que cada um
tem o livre arbítrio, mas não se pode fazer as coisas desta maneira, digo que isto
não me enche os olhos, como todos aqui fomos eleitos pelo povo, estar aprovado
e cada um faz a sua base, encerrou pedindo a Deus muita proteção. Com a
palavra o Senhor Presidente agradeceu por tudo e pelas presenças e na questão
do Requerimento disse que não sabia de nada, mais acredita que tudo estar
dentro da lei e todos aqui são adultos e donos dos seus atos e o que pode estar
acontecendo é problema politico, informou que no dia 11/08 não haverá Sessão
Ordinária pois esta Casa estará recepcionando o Governador, então encerrou a
presente Sessão, convocando a próxima para o dia dezoito(18) do corrente mês
e ano. Do que para constar lavrei a presente Ata que dato e assino. Sala das
Sessões da Câmara de Vereadores de Passo de Camaragibe, 04 de agosto de
2017. Elenilda Barros dos Santos - Redatora de Atas em Debates.
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