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ATA DA 15ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PASSO DE
CAMARAGIBE, 01 DE SETEMBRO DE 2017. No dia primeiro (01) do mês de
setembro do ano de dois mil e dezessete (2017) as dez (10:00) horas
compareceram a esta Egrégia Corte oito Senhores Vereadores, deixando de
comparecer o Senhor Vereador [osiel da Silva Santos, que teve sua falta
justificada. Havendo número legal o Senhor, Presidente Legislativo, 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 foi lido o Oficio nº
54/17 do Poder Executivo, com os anexos do Projeto de Lei nº 20/17 que sobre
o PPA 2018-2021; Indicação nº 21/17 do Senhor Vereador Sebastião João da
Cunha, indica a necessidade de pavimentar (asfaltar) a Rua Principal do Povoado
Bom Despacho; Pareceres das Comissões de Legislação, Justiça e Redação Final e
Finanças e Orçamento em observância ao Projeto de Resolução nº 01/17;
Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final em referencia ao
Projeto de Lei nº19/17. No GRANDE EXPEDIENTE, a palavra foi facultada
fazendo uso a Senhora Vereadora Ana Patrícia dos Santos Ferreíra, agradecendo
a Deus por mais trinta dias trabalhado, mais lamentando os meses que os
servidores do Município estão trabalhando sem receber seus salários, trabalham
trinta, sessenta dias sem receber para cumprir com suas obrigações, no Povoado
Marceneiro o problema é em relação à água, pois a senhora Eliane que fornece
água estar seis meses sem receber, existe um Contrato sem assinaturas e sem
cumprimento do mesmo, estou com vergonha da população, não tem respostas
para as perguntas, nós convidamos e a gestora não vem nos dar uma explicação,
mais uma vez peço que ela venha e não mande representantes, ela não governa
sozinha, estou aqui para agir certo quando for cabível. Com a palavra o Senhor
Vereador Leonardo Lopes dos Santos, agradeceu a deus por tudo e solicitou o
envio de Oficio para o AMPREV, antigo IMPAS, procurando saber o que
realmente estar acontecendo, pois não quero ser conivente com nada, fui eleito
pelo povo e as pessoas estão sendo prejudicados, sem poder comprar e com isto
o comercio estar sofrendo. Com o consentimento de todos, o Senhor Micael,
aposentado municipal veio aqui nesta Casa Legislativa reclamar que estar
correndo o risco de ser preso, pois a pensão alimentícia dos seus filhos não estar
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sendo repassado, quando recebe, já vem descontado, mais o repasse não é feito,
não falo só por me, mais pelos demais companheiros que estão na mesma
situação que eu, não faço critica, estou apenas reclamando os meus direitos. O
Senhor Vereador Luciano Leocadio Teixeira Nogueira Filho, disse que se existe o
desconto o correto é fazer o repasse para a parte de direito; De posse da palavra
a Senhora Vereadora Mariana Santos Nogueira, solicitou o envio de Oficio ao
Poder Executivo, solicitando todas as leis sancionadas deste ano e pediu a esta
Casa cópia da Ata 14° (décima quarta) e falou da sua revolta pela situação dos
habitantes deste município, aconteceu antes e vem acontecendo agora, uma
administração desastrosa, problema com salário, transporte, falta de remédio e
etc., é revoltante, entristecedor, e nós estamos aqui procurando fazer o certo,
mais fica inviável diante de tantos obstáculos. Com o apoio de todos, a palavra foi
facultada para Senhora Eliane Melo, que veio a esta Casa falar que estar a seis
meses sem receber seus direitos, uma vez que fornece água do seu terreno para
abastecer a população do Povoado Marceneiro, recebeu das mão da Chefe de
Gabinete a Senhora ÉricaTorres um contrato que não tem assinaturas e alem do
mais não é cumprido, já pensou em desligar e já recebeu vários conselhos para
fazer isto mais pensa muito na situação das pessoas que precisam da água,
encerrou agradecendo e dizendo que não estar falando de ninguém apenas
cobrando os seus direitos, uma vez que na outra gestão o pagamento era feito
corretamente. Com a parte a Senhora Vereadora Mariana Santos Nogueira,
aconselhou a Senhora Eliane a contratar um advogado e ir ao Ministério Público,
porque a Lei é para ser cumprida e a Edvania deve cumprir com os seus direitos,
ela não derruba Vereador, mais nós somos nove e podemos derrubar o Prefeito.
De posse da palavra o Senhor Vereador Marcos Bomfim Alves, informou que a
pedido do Senhor Eraldo Torres, Presidente desta Casa de Leis foi a reunião em
São Miguel dos Milagres e estava presente várias autoridade, sendo uma reunião
muito proveitosa onde foram abordados vários temas de suma importância,
entre eles o Plano de Diretor que o nosso Município não tem e só São Miguel dos
Milagres estar em dia e por estar razão é muito procurada por empresários
querendo investir naquela localidade, em referencia a situação do Município
disse que o Senhor Micael não é o único prejudicado em relação ao repasse da
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pensão alimentícia, citando também o Senhor Nivaldo Rocha (mais conhecido
por Ninho), parabenizou o Senhor Presidente por estar sempre junto com nós
cobrando o melhor para população, como falou a Senhora Vereadora vamos por
etapa, agindo legalmente, dai então encerrou sua palavras. Com a palavra o
Senhor Adeildo Petrucio dos Santos, disse que estar muito chateado e tem
vontade e agir e agir por impulso não é bom, mais não ver o que fazer, pois fala,
fala e fala e nada acontece, onde estar o nosso papel? Não temos resultado, a
sociedade quer respostas, então depois da Sessão vamos nos reunir e ter um
dialoga para ver o que podemos fazer, agindo com segurança, o que solicitamos
não somos atendidos, onde estar o respeito pelo Vereador? Não estou me
sentindo bem com tanta reclamação, não tenho medo de falar quem me elegeu
foi o povo, convoquei alguns professores para vir até aqui e infelizmente não
vieram, a classe não se manifesta, dar a entender que não tem nenhum interesse,
se não vem não pode reclamar, na questão da água já sugerir várias vezes que
deveria usar o método usado por outros Municípios, não sei o jeito correto de
fazer, mais o Usuário paga uma taxa mínima de manutenção e faz o contrato,
encerrou assim suas palavras. Usando da Palavra o Procurador Jurídico desta
Casa Legislativa Dr. [orival França de Oliveira Junior OAB/PE 15114, falou do
FUNDEF, dizendo que existem várias reclamações, disse que se ação for julgada
o dinheiro vai voltar e professor não prospera, é um absurdo 18 milhões para
ser gastos em educação, não pagar nem os advogados. O Senhor Vereador
Luciano Leocádio Teixeira Nogueira Filho, perguntou se é recomendável pagar
advogado ou não e quais advogados? O Procurador respondeu que não, e se ele
fosse Prefeito não pagaria, e que existem dezenas de advogados citou Henrique
Carvalho, Bruno Monteiro e etc, houve Prefeito que não esperou a Decisão
Judicial e estar sendo penalizado, explanou assim a situação do Município,
encerrou agradecendo a oportunidade. Na ORDEM DO DIA, a Indicação nº 21/17
foi APROVADAPOR UNANIMIDADE DOS PRESENTES. O Projeto de Lei nº 20/17
(Pl'A) foi encaminhado para todas as Comissões desta Casa Legislativa. Os
Pareceres referentes aos Projetos de Lei nº 20/17 e Projeto de Resolução nº
01/17 foram APROVADOS POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES EM ÚNICA
DISCUSSÃO, JUNTAMENTE COM OS PROJETOS. No EXPEDIENTE FINAL com a
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palavra a Senhora Vereadora Ana Patrícia dos Santos Ferreira, disse que foi bom
ouvir o Dr. [oríval [úníor (Procurador Jurídico desta Casa) e Vereadores, por isto
trabalhamos em união, pediu que a população venha ouvir as sessões, não somos
sacos de pancada, as vezes nos tratam mal e querem mais do que podemos dar, e
encerrou agradecendo a Deus por tudo. O Senhor Vereador Leonardo Lopes dos
Santos, desejou a todos um ótimo final de semana. A Senhora Vereadora Mariana
Santos Nogueira, parabenizou o Vereador Adeildo Petrucio pelas suas colocações
e desejou a todos muita paz e felicidade. Com a palavra o Senhor Vereador
Marcos Bomfim Alves, solicitou que fosse enviado um Oficio ao Sinteal,
convidando o mesmo a vir a esta Casa, e encerrou desejando Feliz Aniversario ao
Vereador Sebastião João da Cunha. O Senhor Vereador Adeildo Petrucio dos
Santos não quis usar da palavra. Com a palavra o Senhor Presidente, disse que
sempre vai estar unido na mesma postura, e pela melhoria do nosso município,
compro briga pelo que for correto, e encerrou convidando a todos para bater os
parabéns para o Senhor Vereador Sebastião João da Cunha e de comum acordo a
próxima Sessão ficou agendada para o dia 15 do corrente mês e ano, em virtude
do feriado de sete (07) de setembro (09) que segundo informações será ponto
facultativo. Do que para Constar lavrei a presente Ata que dato e assino. Sala das
Sessões da Câmara de Vereadores de Passo de Camaragibe, 01 de Setembro de
2017. Elenilda Barros Santos - Redatora de Atas em Debates.
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