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CÂMARA MUNICIPAL DE PASSO DE CAMARAGIBE-AL

Ata da 17°SessãoOrdinária da Câmara Municipal de Passode Camaragibe, 29 de
setembro de 2017. Aos vinte e nove (29) dias do mês de setembro do ano de dois mil e
dezessete (2017), as dez horas, compareceram a esta Egrégia Corte, oito Senhores
Vereadores, deixando de comparecer a Senhora Vereadora Mariana Santos Nogueira,
que teve a sua ausência justificada. Havendo número legal o Senhor Presidente declarou
aberta a presente sessão na qual foi lida a ata da sessãoanterior que depois de lida foi
aprovada sem retificação. Passando para o Pequeno Expediente foram lidos osSeguintes
Documentos: Oficio n017/2017 da Secretaria de Agricultura em resposta ao Oficio n°
60/17 desta Corte Legislativa, Oficio n0268/17 Ministério Publico Federal (Núcleo de
Combate a Corrupção), Solicitando documentos, Oficio n0442/17 Secretaria de
Segurança Publica, em resposta ao Oficio n051/17 desta Casa de Leis,Oficio n072/17do
Poder Executivo Municipal, encaminhando a Lei n0768/17,Oficio n059/17.Encaminhando
as seguintes Leis,nOs752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766,
767. Convite de Emancipação Política do Município de Paripueira, Indicação n° 22/17, na
qual indica a Instalação de Aparelho de Ginástica na Praça Antônia Maria da
Conceição (GAMELEIRA)Indicação n023/17. Indicando a Instalação de aparelhos de
ginástica na Praça Benedito Ângelo, Indicação n024/17 Indica a Instalação de Aparelho
de Ginástica na Avenida da Praia no Povoado Marceneiro, Indicação n025/17 Indica a
Instalação de Aparelho de Ginástica no Mirante da Barra de Camaragibe, Indicação
n026/17 Indica a Reforma da Praça Antônio do Nascimento (Zé Candinha) (Praça da
Rodagem) Indicação n027/17 Indica a Reforma do Calçamento da Rua Principal do
Conjunto João Beda de Mendonça, Indicação n028/17 indica a Instalação de Aparelhos
de Ginástica Na Praça Antônio do Nascimento (ZECANDNHA -RODAGEM), Projeto de Lei
n° 21/17. Dispõe sobre A Implantação de Escovodromo nas EscolasMunicipais de Passo
de Camaragibe/ AI, As Indicações e o Projeto de Lei, ambos são de Autoria do Senhor
Vereador Luciano Leocádio Teixeira Nogueira Filho. Logo após no Grande Expediente a
palavra foi facultada e fez uso da mesma o Senhor Vereador Adeildo Petrucio dos
Santos, falando que os senhores Vereadores deveriam seguir o Regimento, pois quando
um Vereador estar falando o correto é pedir a parte, as vezes nem percebe quem estar
com a palavra é só uma questão de organização e falo apenas por esclarecimento,
porque as vezes tem pessoas de fora, na questão da parada geral, achei que ia
comparecer um número maior de professores,e foi uma minoria insignificante,fico um
pouco decepcionado, eles não se organizam e ficam culpando nós vereadores,muitas
vezes procuramos ajudar e ainda recebemos pancadas,disse que chegou um professor
em sua residência lhe questionando e admito que agi de forma grosseira, porque posso
dizer que os votos de professor para o Vereador Adeildo Petrucio dos Santos, foram
poucos ou até mesmo nenhum, pediu para registrar as presenças dos Vereadores que
compareceram para a reunião com o Dr. Promotor de Justiça, o senhor Presidente,
Eraldo dos Santos Torres,Marcos Bomfim Alves, Josiel da Silva Santos e Ana Patrícia dos
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Santos Ferreira,mais a reunião foi adiada e estamos esperando uma resposta, falou da
questão da recuperação das estradas da zona rural citando as Fazendas Água
Comprida e Perpetua, enviei oficio e não fui atendido, e a resposta que os responsáveis
dão não condiz com o que vemos, as maquinas prestando serviços na rua, uma vez que
são para atender as necessidades rurais,temos que aprender a vencer obstáculos, falou
dos áudios que surgiram nas redes sociais, encerrou deixando sua solidariedade.
Fazendo usoda palavra o SenhorVereador Marcos BomfimAlves, agradeceu as palavras
do Senhor Vereador Adeildo Petrucio dos Santos, disse que o Áudio enviado pelo
Cidadão Andrei Câmara Esposoda Sro Prefeita, foi direcionado a sua pessoa, chamando
de vereador meliante travestido de professor, espera que esta Casa tome as
providencias cabíveis porque ele não é prefeito, pessoalmente vou tomar as
providencias necessárias, vou mostrar a esse cidadão que não sou meliante e a
professora Maria Olivia não é marginal isto foi direcionado a minha pessoa, pois fui o
único Vereador presente na manifestação, fazer oposição cabe a todos nós,sou
oposição com responsabilidade, também solicitou cópia da ata n016/2017,e voltou a
falar do grande problema referente a Casa do Aurélio, solicitou o envio de oficio para
que a defesa civil venha a avaliar, como também o Instituto que cuida do Patrimônio
Histórico, para que providencias sejam tomadas o mais urgente possível. De posse da
palavra o SenhorVereador Luciano Leocádio TeixeiraNogueira Filho,disseque realmente
é difícil quando todos falam ao mesmo tempo fica difícil entender, em relação ao Oficio
vindo da secretaria de Agricultura não foi com sua pessoa, mais querendo ajudar leu e
explanou os Art. 29 e 31 da Lei Orgânica, falou que esteve em Barra de Camaragibe, e
recebeu reclamações, pois a população estar sem atendimento odontológico, a
Dentista estar de atestado médico, pois sofre de tendinite e tem seu direito adquirido,
solicitou o envio de oficio ao Senhor Secretário de Saúde, para que o mesmo veja uma
maneira de resolver esta situação, informou que apesar de tanta luta sobre o Lixão do
Povoado Bom Despacho, houve conquista e o lixão mudou de lugar, e isto é importante
para a saúde de toda a população, falou ainda do reflorestamento das nascente do
mesmo povoado.Com a parte o Senhor Vereador Adeildo Petrucio dos Santos,
agradeceu pelo esclarecimento em relação ao Oficio recebido e disse que temos o
Setor Jurídico e vou dar a resposta a ele. Também com a parte o Senhor Vereador
Marcos Bomfim Alves, disse que tem oficio de recuperação de estradas vicinais, com
nota empenhada e paga desde o dia 26 de maio de 2017, com valor exorbitante e
temos que fiscalizar porque existem gastos irregulares, são muitas coisas errada e não
sabemos o que pode vir futuramente, agradeceu pela oportunidade. Em seguida
passando para a Ordem do dia foi lido o Projeto de lei n021/17° o qual foi encaminhado
para as Comissões de Legislação, Justiça e Redação Final e Educação, Saúde e
Assistência Social, aguardando seus respectivos pareceres. As indicações ora
mencionadas foram aprovadas por unanimidade dos presentes. No Expediente final para
as suas considerações finais usou da palavra o Senhor Vereador Adeildo Petrucio dos
Santos,disseque esta Casa estar cada vez mais presente no bem estar da população e
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nós Vereadores cada dia preocupados com as coisas que vem ocorrendo, então é
necessário que estejamos de mãos dadas na hora certa, porque não há ninguém tão
inocente que não possa entender o problema, é muito duro ver as pessoas passar
necessidade, sei de pessoas do Povoado Bom Despacho, que passa por esse problema,
ver os filhos chorando, é preocupante e não são seus eleitores, não estamos brincando
de ser Vereador e encerrou desejando a todos um ótimo final de semana. De posse da
palavra o Senhor Vereador Marcos Bomfim Alves, desejou a todos um ótimo final de
semana e que Deus abençoe a todos. Fazendo uso da palavra o Senhor Vereador
Luciano Leocádio Teixeira Nogueira Filho,Agradeceu a Deus por tudo, agradeceu pela
presença de todos e que estar empenhado em ajudar no quer for possível, juntamente
com os companheiros Marcos Bomfim Alves e Adeildo Petrucio dos Santos, encerrou
assim suas palavras. O Senhor Vereador Eraldo dos Santos Torres,Presidente Legislativo,
disseque será solidário e harmonioso sempre no que for necessário, na questão do oficio
que veio da secretaria de agricultura, falou que tudo tem limite e vai agir na hora certa,
solicitou o envio de Termo de Repudio a respeito dos áudios nas redes sociais
desrespeitando o Senhor Vereador Marcos Bomfim Alves, e todos os presentes irão assinar
o citado termo, desejou a todos muita paz e colocou esta casa a disposição de todos
que necessitarem. Do que para constar lavrei apresente ata que dato e assino.Sala das
Sessõesda Câmara de Vereadores de Passode Camaragibe, 29 de setembro de 2017.
Elenilda Barrosdos Santos- Redatora de Atas em Debates.
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