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ATA DA 14ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PASSO DE
CAMARAGIBE,25 DE AGOSTO DE 2017. Aos vinte e cinco (25) dias do mês de
agosto do ano de dois mil e dezessete (2017), as dez horas, compareceram a esta
Corte Legislativa 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: Projeto de Resolução nº
01/17, Que Fixa Diária para Vereadores e Servidores da Câmara Municipal de
Passo de Camaragíbe/ AI.; Projeto de Lei nº 19/17, Que Denomina de Praça
Antônia Maria da Conceição a Praça da Gameleira; Indicação nº 19/17, Que
Indica a Reforma da Praça Francisco dos Santos, mais conhecida como Praça da
Gameleira; Indicação nº 20/17, Que Indica a possibilidade de pavimentar
(asfaltar) a Ladeira do Bom Despacho (Povoado Bom Despacho), o Projeto de
Lei e Indicações ora citados são de autoria do Senhor Vereador Luciano Leocadio
Teixeira Nogueira Filho. No GRANDE EXPEDIENTE, a Senhora Vereadora Ana
Patrícia dos Santos Ferreira, Justificou que a Audiência Publica das Metas Fiscais
do Poder Executivo que estava agendada para hoje, não aconteceu porque a
Senhora Prefeita não encaminhou a esta Casa Legislativa o Relatório necessário
para analisarmos as contas do Município, é verdade que estar tudo no Portal da
Transparência, mais temos que ver, uma vez que existe muitas coisas erradas, e
ela não veio prestar nenhum esclarecimento aqui nesta Casa, então como
Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, achei certo não fazer a
Audiência sem o referido Relatório e desde já comunico que quando for
agendada a nova data, comunicarei a todos, e aproveitando falou que vem
recebendo várias reclamações dos habitantes da rua do Cemitério que estar uma
calamidade sem energia, realmente existe muita coisa errada, vamos analisar e
ver o que pode ser feito. De posse da palavra a Senhora Vereadora Mariana
Santos Nogueira, disse que pede aparte um pouco das palavras da Senhora
Vereadora Ana Patrícia, no caos que se encontra o nosso Município e citando
palavras que ouviu na gestão passada, Vereador da bancada deve ver porque não
enviou o Relatório, é muita falta de respeito, é bom que o Vereador que disse que
eu estava muito calada estar aqui e escute, essa é uma Gestão irresponsável, leu
alguns trechos de uma mensagem que recebeu da jovem Raquel Santos, por meio
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de redes sociais, falando do Transporte Escolar que se encontra em péssimas
condições, falou da boa vontade do motorista, mesmo estando cinco meses sem
receber seu salario, vem e nos ajuda fazendo algum ajuste no ônibus, para que
possamos nos deslocar, mesmo assim corremos vários risco do ônibus quebrar
em lugar deserto, podemos sofrer assaltos ou coisas piores, é lamentável a nossa
situação, a Senhora Vereadora continuou dizendo que é uma gestão
incompetente e irresponsável, existe prova como ela encontrou a frota, não
adianta arrumar desculpa, recebeu mensagem por parte do aluno João Carlos
que também se mostra indignado, falando que dizem a gestão é um Passo a
Frente, só falam asneiras, transporte escolar sai com muitas horas de atraso, isto
é um Passo a frente? A senhora Vereadora disse para realizar eventos e
aniversario com fartura tem dinheiro, de onde vem este dinheiro? Então nós
Vereadores temos que virar os olhos para essa situação, encerrou a suas
palavras solicitando cópia da Ata da Sessão anterior. Fazendo uso da palavra o
Senhor Vereador Adeildo Petrucio dos Santos, disse que não compartilha com
nada errado, fui critico quando tive que ser e agora não será diferente, houve
uma convocação para hoje e íamos fazer um balanço e como não veio o
documento adequado e junto com a Comissão de Finanças e Orçamento, da qual
faço parte que é responsável pela realização da Audiência Publica, em virtude de
não haver o documento achamos por bem suspender a referida Audiência e
remarcar uma nova data, se não cumprir o prazo determinado vou tomar as
providencias cabíveis, não serei jamais conivente, na questão das reclamações
estou sempre presente com as pessoas e existe várias reclamações, então pedi ao
Senhor Presidente para marcar uma reunião com o Senhor Secretário de Saúde e
já vamos ver o que podemos fazer nesta área, há problemas com iluminação,
educação, neste caso já resolvemos alguns casos, agora há professor cobrando
piso salarial, cobrando um dinheiro que veio do FUNDEF, presenciei três
professores inativos fazendo criticas terríveis, dizendo que a culpa é nossa,
tentei passar rápido e uma mim chamou, fui até um pouco duro, porque
conversa de rua é pra fuxiqueiro, mandei vir até aqui para tirar as duvidas, fiquei
sabendo que o Município estar recorrendo para não pagar, todos devemos
analisar, se necessário iremos até ao Ministério Público, vamos ver uma maneira
para podemos dar uma resposta ao povo, as vezes cobram de mim e nem
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votaram em mim, encerrou agradecendo por tudo. Com aparte a Senhora
Vereadora Mariana Santos Nogueira, disse que o Município recorreu, quer dizer
o Poder Executivo, a Edvania recorrendo para não pagar os Professores, por isto
vemos a índole da pessoa. Com a palavra o Senhor Vereador Luciano Leocádio
Teixeira Nogueira Filho, parabenizou a nova Mesa Diretora uma vez que não
esteve presente na Sessão Passada, quando agendar a nova data da Audiência
nos avise com antecedência, na questão do dinheiro dos Servidores da Educação,
devemos nos comunicar com o Ministério Publico, Sindicato responsável,
Procurador desta Casa e do Poder Executivo e ver o que diz realmente a Lei,
existe tanta conversa e outro município agiu de forma diferente, caso falemos
alguma coisa diferente somos nove e todos poderão ser prejudicados, devemos
ainda nos reunir com a Gestora e ver o estar acontecendo de fato. Com aparte o
Senhor Vereador Adeildo Petrucio dos Santos, disse que não tem motivo de
receber punição e sim preocupação de dar uma resposta correta e tomar
conhecimento como vai ser passado o dinheiro da Educação, o que a justiça
determinar nós não teremos nenhuma responsabilidade. Ainda com a palavra o
Senhor Vereador Luciano Leocádio Teixeira Nogueira filho, citou penalização
pelo que podemos ouvir e falar, e não judicial, como o Senhor disse que as
pessoas nos culpa. O Senhor Presidente desta Corte disse que sempre mantem a
ordem e faz um papel democrático, diz e sim ou não dependendo da ocasião,
aqui é amigo de todos. Na ORDEM DO DIA, o Projeto de Resolução nº O 1/17 foi
encaminhado para as seguintes Comissões: Legislação, Justiça e Redação Final e
Finanças e Orçamento e o Projeto de Lei n? 19/17, foi encaminhado para a
Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, ambos aguardam os Pareceres
das citadas Comissões para posterior votação. AS INDICAÇÕESCITADASNO
PEQUENO EXPEDIENTE FORAM APROVADAS POR UNANIMIDADE. No
EXPEDIENTE FINAL, fazendo suas considerações à senhora Vereadora Ana
Patrícia dos Santos, disse que a eleição a tempo que acabou e nos resta lutar pelo
direito do povo independente de qualquer coisa, encerrou agradecendo a Deus
por tudo. De posse da palavra a Senhora Vereadora Mariana Santos Nogueira,
parabenizou o senhor Vereador Adeildo Petrucio, pelo seu posicionamento, que
todos busquem o certo, fomos eleitos para desempenhar nosso papel no Poder
Legislativo, sabemos que o Brasil tem três poderes e cada um desempenha o seu
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papel, deixo aqui a minha revolta com a Gestão da Edvania, desejou a todos um
ótimo final de semana. O Senhor Vereador Adeildo Petrucio dos Santos, convidou
os Senhores Vereadores que estejam disponíveis, para fazer parte da reunião
com o Senhor Secretário de Saúde que estar agendada para daqui a pouco,
agradeceu a Deus por mais uma oportunidade. Com a palavra o Senhor Vereador
Luciano Leocadio Teixeira Nogueira Filho, informou para os agricultores que o
município ganhou um trator, e finalizou agradecendo a Deus por tudo. O Senhor
Presidente desta Corte agradeceu a presença de todos e as explanações aqui
feitas prometendo averiguar cada questão e ver o que pode ser feito, e pediu que
quando alguém fizer algum questionamento peçam para vir a esta Corte
Legislativa buscar as informações cabíveis, então assim encerrou a presente
sessão, convocando a próxima na forma regimental. Do que para constar lavrei a
presente ata que dato e assino. Sala das Sessões da Câmara de Vereadores de
Passo de Camaragibe, 2S de agosto de 2017. Elenilda Barros dos Santos -
Redatora de Atas em Debates.
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