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CÂMARA MUNICIPAL DE PASSO DE CAMARAGIBE-AL

ATA DA 2ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PASSO DE
CAMARAGIBE,03 DE MARÇO DE 2017. Aos três dias (03) do mês de março do
ano de dois mil e dezessete (2017), às dez horas, compareceram a esta Egrégia
Corte sete senhores Vereadores deixando de comparecer o Senhor Vereador
Marcos Bomfim Alves e Senhora Vereadora Mariana Santos Nogueira. 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.
Neste momento deu início à escolha e votação das Comissões Permanentes que
foram escolhidas e votadas, sendo aprovadas por unanimidade dos presentes,
ficaram composta as Comissões desta Casa Legislativa: COMISSÃOLEGISLAÇÃO,
JUSTIÇA E REDAÇÃO FINAL: Presidente: Luciano L. Teixeira Nogueira Filho;
Relator: Leonardo Lopes dos Santos; Membro: Ana Patrícia dos Santos Ferreira;
COMISSÃODE FINANÇAS E ORÇAMENTO: Presidente: Ana Patrícia dos Santos
Ferreira; Relator: Adeildo Petrucio dos Santos; Membro: [osiel da Silva Santos;
COMISSÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, AGROINDÚSTRIA, COMERCIO E
TURISMO: Presidente: Mariana Santos Nogueira, Relator: Luciano L. Teixeira
Nogueira Filho, Membro: Marcos Bomfim Alves; COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
SAÚDEE ASSISTÊNCIASOCIAL:Presidente: Adeildo Petrucio dos Santos, Relator:
Sebastião João da Cunha, Membro: Leonardo Lopes dos Santos. No PEQUENO
EXPEDIENTEfoi lido o Oficio nº 32/17 do TC/ AI, Comunicação de Posse da nova
Mesa; Oficio nº 04/17FPSPC, encaminhando o Balancete Mensal do Fundo de
Previdência Social -Dez/16; foram lidos vários Comunicados do Ministério da
Educação, comunicando a liberação de recursos financeiros em beneficio da
Prefeitura de Passo de Carnaragíbe/ AI. No GRANDE EXPEDIENTE a palavra foi
facultada e fez uso o Senhor Vereador Sebastião João da Cunha, agradeceu a
Deus por mais uma oportunidade de poder voltar a esta Casa de Lei e cumprir o
mandato que foi dado pelo povo, disse ser uma pessoa humilde, simples e que
vai procurar trabalhar com harmonia em prol do que for melhor para o
município, parabenizou a senhora Prefeita por ter resolvido o problema da água
do Povoado Bom Despacho,finalizou desejando um bom dia para todos. A
Senhora Vereadora Ana Patricia dos Santos Ferreira, se inscreveu, mas, no
entanto optou não fazer uso da palavra. De posse da palavra o Senhor Vereador
Adeildo Petrucio dos Santos, agradeceu a Deus pela oportunidade de retornar
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aos trabalhos desta Casa, falou de uma preocupação que lhe chamou muito a
atenção que é a seca que afeta nosso município e toda sociedade e ao olhar o rio
Camaragíbe, fiz um estudo que se não preservamos a previsão é que daqui a
alguns anos a água doce que é tão necessária vai ficar muito escassa, porque nas
fazendas as pessoas já estão enfrentando esta dificuldade, as demais
preocupações vou falar posteriormente, mais na oportunidade solicitou o envio
de Oficiopara a Secretaria de Obras, solicitando que as máquinas sejam passadas
nas estradas rurais de nosso município, dando acesso a várias fazendas, citou
Santa [ustina, Água Comprida, Perpetua e etc., para que com isto facilite o
deslocamento dos médicos e alunos para estas áreas, lembrou de falar do
turismo de nosso Município, que tem tantas belezas naturais e não é
reconhecido, temos que incentivar e educar as pessoas, para não agredir o Meio
Ambiente, porque turismo gera renda para todos. De posse da palavra o Senhor
Vereador Luciano Leocadio Teixeira Nogueira Filho, agradecendo a Deus por
tudo e pela oportunidade de poder dividir quatro anos, em momento de união
com todos independente de política, dando assim seguimento melhor para o
nosso município, e se referindo as palavras do Senhor Vereador Adeildo Petrucío
dos Santos, perguntou como será a vida dos nossos filhos daqui a três anos?
cumprimentou as pessoas presentes e agradeceu a atenção dos servidores desta
Casa de Lei. Fazendo uso da palavra o Senhor Vereador [osíel da Silva Santos,
agradeceu a Deus por tudo, parabenizou a Mesa Diretora, cumprimentou os
presentes e disse que foi eleito pelo povo e não por partido A, nem B, então
vamos trabalhar juntos, o que depender do Vereador [osíel para o bem do povo e
do Município pode contar comigo. Não houve expediente para a ORDEM DO DIA.
No EXPEDIENTE FINAL usou da palavra o Senhor Vereador Sebastião João da
Cunha, dizendo que foi bom formar as Comissões e estando presente na
Comissão da Saúde e Educação, junto com o Vereador Adeildo Petrucio, vai
procurar fazer o melhor para ajudar a população na área da Saúde e Educação,
encerrou desejando a todos um ótimo final de semana. Fazendo uso da palavra o
Senhor Vereador Adeildo Petrucio dos Santos, disse que é muito bom trabalhar
unido, que dividir não dar certo, todos tem um pensamento diferente, mais
vamos estar juntos em um só objetivo o bem estar da nossa cidade, quando vier
os projetos que possamos discutir e chegar a uma conclusão, manter o equilíbrio,
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mesmo partido da prefeita mas não sei se vou concordar com tudo, como
aconteceu em gestão passada só aprovava o que achava correto, caso contrario
seria feita uma correção, continuou as suas palavras dizendo não subo em
palanque para mentir, só prometo o que posso cumprir, espera que haja sempre
nesta Casa clima de companheírísmo, e encerrou desejando a todos um final de
semana repleto de paz. De posse da palavra o Senhor Vereador Luciano Leocádio
Teixeira Nogueira Filho, falou que as comissões foram compostas por pessoas
esclarecidas e acredita que tudo vai caminhar no rumo certo, juntamente com a
Senhora Prefeita, e agradeceu por tudo e finalizou as suas palavras. Fazendo uso
da palavra o Senhor [osiel da Silva Santos, vereador desta Casa, disse que o dever
do Vereador é fiscaliza, então pode contar comigo, eu tenho um pensamento,
então só concordo com o certo, pediu a benção de Deus para todos e encerrou
suas palavras. O Senhor Presidente agradeceu pelas explanações de todos e
desejou paz e felicidades. Não havendo mais nada a tratar o Senhor Eraldo dos
Santos Torres, Presidente Legislativo deu por 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 Camaragíbe, 03 de março de 2017. Elenilda Barros dos Santos -
Redatora de Atas em Debates.
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