
ESTADO DE ALAGOAS

CÂMARA MUNICIPAL DE PASSO DE CAMARAGIBE-AL

ATA DA 1ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PASSO DE

CAMARAGIBE, 17 DE FEVEREIRO DE 2017. PRIMEIRA SESSÃO BIÊNIO 2017/18. Aos
dezessete (17) dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezessete (2017) às dez
(10:00) horas, compareceram a esta Egrégia Corte sete (07) Senhores Vereadores,
deixando de comparecer os demais membros que compõem esta Corte os Senhores
Adeildo Petrucio dos Santos e Luciano Leocádio Teixeira Nogueira Filho. Havendo

número legal o Senhor Presidente Eraldo dos Santos Torres, Presidente Legislativo,
declarou aberta a presente sessão, falando que é o Presidente de todos,
independente de qualquer coisa, sendo bom para o Município não haverá oposição
ou situação, todos irão trabalhar em prol de um só objetivo e assim passou a palavra
ao Pároco da Cidade Reverendo Luiz Antonio Guimarães, que agradeceu pelo
convite para estar presente na primeira sessão, falou que o nosso Município é
potencialmente rico em Turismo, Cultura, mais carente em outras situações, espera
que todos dêem as mãos independente de Política e Religião, tão somente na
esperança de dias melhores, e convidou a todos para ficarem de pé, onde foi feita
uma oração, encerrou se colocando a disposição desta Casa e mais uma vez
agradecendo ao Senhor Presidente pelo convite. Não Havendo mais nada a tratar o
Senhor Presidente declarou encerrada 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, 17 de fevereiro de
2017. Elenilda Barros dos Santos - Redatora de Atas em Debates.r~ ~~40 ~.(M~
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