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ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PASSO DE CAMARAGIBE-AL

ATA DA 13ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PASSO DE
CAMARAGIBE, 18 DE AGOSTO DE 2017.Aos Dezoito (18) dias do mês de agosto do

ano de dois mil e dezessete (2017) as dez (10:00) horas, Compareceram a esta

Egrégia Corte, sete (07) Senhores Vereadores, deixando de comparecer os
Vereadores luciano leocádio Teixeira Nogueira Filho e Mariana Santos Nogueira,
ambos tiveram a sua ausência Justificada. Havendo quórum 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: Oficio nº 50/17 - GP,Encaminhando
Balancetes Orçamentários do Poder Executivo Municipal de Passo de Camaragibe-AI,
referente aos meses de Janeiro a Junho de 2017; Comunicado do Ministério da
Educação, comunicando a liberação de recursos financeiros; Declaração de
Consentimento da Chapa nºOl (Transparência e Competência); Oficio nº 03/17,
Associação dos Taxistas de Passo de Camaragibe - ATPC, solicita uma reunião com o
Poder legislativo; Convite da Prefeitura de Barra de Santo Antônio (Emancipação
Politica); Projeto de lei nº 018/2017 Ementa: DISPÕESOBRE A MAJORAÇÃO DOS
VENCIMENTOS, DOS SERVIDORES OCUPANTES DOS CARGOS DO QUADRO DE
PROVIMENTO EFETIVOSDA CÂMARA MUNICIPAL DE PASSO DE CAMARAGIBE-Al;
Registrando a presença do Senhor José Jair, que veio a esta Casa apresentar um
Projeto de lei de iniciativa da Associação (ATPC), contendo algumas mudanças na
questão da lei que trata dos Taxistas (alvará). No GRANDE EXPEDIENTEa palavra foi
facultada e fez uso da mesma o Senhor Vereador Adeildo Petrucio dos Santos,
dizendo que não concorda em deixar brecha, no caso do Cartório porque pode ser
visto como uma questão politica, fiquei sabendo que o Ministério Publico estar
fazendo um levantamento sobre os taxistas, então vamos se reunir e discutir com
segurança para que no futuro não venha prejudicar quem necessita, porque tem
gente que possui Alvará e não usa, então que o MP dite as regras para que
possamos fazer tudo dentro da lei, mais digo que estando tudo certo vou votar sim,
aproveitando falou que como faz parte da Comissão de Finanças e Orçamento seria
necessário o envio de Oficio agendando uma Audiência Pública com a Senhora
Prefeita, encerrou agradecendo por tudo. Não havendo mais Vereadores Inscritos a
palavra foi concedida ao Senhor Josival Batista dos Santos (Vulgo Cabo Jorge) que
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veio a esta Casa prestar alguns esclarecimentos sobre a Associação dos Taxistas, que
estar com a quantidade de Alvará acima do normal, citou alguns números durante as
gestões anteriores e a atual, hoje acredita que existe duzentos alvarás e ultrapassa a
lei e na questão citada pelo Vereador Adeildo, explicou que não existe nada
referente à Associação daqui de Passo de Camaragibe no Ministério Publico,
agradeceu pela oportunidade e disse que vai ficar aguardando uma resposta do
Oficio encaminhado a esta Casa. O Senhor Presidente Legislativo Vereador Eraldo
dos Santos Torres em resposta ao Vereador Adeildo Petrucio dos Santos, disse que a
Audiência Pública estar agendada para o dia 25 do mês e ano em curso, disse ao
Senhor Josival (Cabo Jorge) que vai se reunir com os demais Vereadores e com o
Setor Jurídico desta Casa e o que estiver dentro da Lei terá o apoio desta Corte. Na
ORDEM DO DIA foi posto em votação o PARECERVERBAL DA COMISSÃO DE
FINANÇAS E ORÇAMENTO, sendo o mesmo APROVADO POR UNANIMIDADE DOS
PRESENTESEM ÚNICA DISCUSSÃO,desta mesma forma ficou aprovado o PROJETO
DE LEI Nº 18/2017 desta Casa Legislativa. Na seqüência foi iniciada a VOTAÇÃO
NOMINAL DA CHAPA Nº 01 TRANSPARÊNCIA E COMPETÊNCIA (CHAPA ÚNICA),
para conduzir esta Corte Legislativa no segundo Biênio (201912020) composta da
seguinte maneira, PRESIDENTE: Eraldo dos Santos Torres, VICE - PRESIDENTE:
Adeildo Petrucio dos Santos, PRIMEIRO SECRETARIO:Leonardo Lopes dos Santos, e
SEGUNDO SECRETARIO:Ana Patrícia dos Santos Ferreira; ficando a citada CHAPA
ÚNICA ELEITA POR UNANIMIDADES DOS PRESENTES.Que logo então o Senhor
Presidente declarou eleita a Mesa Diretora composta: PRESIDENTE: Eraldo dos
Santos Torres, VICE-PRESIDENTE:Adeildo Petrucio dos Santos, 1º SECRETÁRIO:

Leonardo Lopes dos Santos, 2º SECRETÁRIO:Ana Patrícia dos Santos Ferreira.
Eleitos para conduzir os destinos desta Casa Legislativa no segundo biênio
2019/2020. No EXPEDIENTEFINAL o Senhor Eraldo dos Santos Torres, agradeceu
por tudo, inclusive pela confiança dos companheiros que o elegeram Presidente
desta Casa por mais dois anos, nada irá mudar, espero que o clima permaneça,
havendo equilíbrio e união. Com a palavra o Senhor Vereador Adeildo Petrucio dos
Santos, agradeceu a Deus por tudo, e que apesar de partidos diferentes, somos
representantes do povo, hoje graças a Deus, vivemos em harmonia, mais não
sabemos o dia de amanha, agradeceu a todos que elegerem a chapa para a nova
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Mesa Diretora. De posse da palavra a Senhora Vereadora Ana Patrícia dos Santos
Ferreira, agradeceu a Deus por tudo, pelo direito de estar aqui representando o
povo camaragibano, de fazer parte desta Casa e agora da Mesa Diretora, inimizade
não há e sim coisas e projetos favoráveis para o município e no decorrer vamos
mostrar o nosso melhor com harmonia e união. O Senhor Vereador Leonardo Lopes
dos Santos, agradeceu a Deus e aos companheiros que votaram e parabenizou a
nova Mesa Diretora do segundo Biênio 201912020, que haja união sempre, debates
existem mais é normal, pois cada um pensa diferente e nada é pessoal, encerrou
desejando a todos felicidades. Não havendo mais nada a tratar o Senhor Eraldo dos
Santos Torres encerrou a presente Sessão, convocando a próxima na forma
regimental do que para constar lavre a presente Ata que dato e assino. Sala das
Sessões da Câmara de Vereadores de Passo de Camaragibe, 18 de Agosto de 2017.
Elenilda Barros dos Santos- Redatora de Atas em Debates.
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