
ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PASSO DE CAMARAGIBE-AL

Ata da 3° SessãoOrdinária da Câmara Municipal de Passode Camaragibe,
10 de março de 2017. Aos dez dias do mês de março do ano de dois mil e
dezessete (2017)as dez (10:00)horas compareceram a esta Corte de Leistodos
os SenhoresVereadores. Havendo quorum legal o Senhor Vereador Eraldo dos
SantosTorres,Presidente Legislativo, declarou aberta a presente sessão,na qual
foi lida a ata da Sessãoanterior que depois de lida foi aprovada sem retificação.
No pequeno Expediente foram lidos os seguintes documentos; Comunicado do
Ministério da Educação, comunicando a liberação de recursos financeiros,
Beneficiário Poder Executivo de Passo de Camaragibe/ AI, Informativo do 6°
Encontro Nacional de Vereadores (BRASILlA-DF)Convite da Prefeitura de Passo
de Camaragibe, para a Reabertura do CAPS,Indicação nOOl/2017 de autoria do
Senhor Vereador Adeildo Petrucio dos Santos, indica a denominação de um
logradouro do Município, (Rua do Cemitério) com o nome do senhor Av. Dr.
Abelardo Rodrigues Câmara, Indicação nO02/17 indica a pavimentação da rua
do cemitério, autoria do Senhor Vereador Sebastião João da Cunha, Indicação
n° 03/17 também de autoria do Senhor Vereador ora citado, indica a
necessidade da construção de um poço com caixa d'água no final da rua
principal no Povoado Bom Despacho, pertencente a este Município. Indicação
n004/17de autoria o Senhor Vereador Luciano Leocádio Teixeira Nogueira Filho,
indica a possibilidade de criar nas escolas municipais, um Espaço Cultural de
Exposição, de obras dos artistas do nossoMunicípio. Indicação n005/17doSenhor
Vereador Luciano Leocádio Teixeira Nogueira Filho, indica a possibilidade junto
aos órgãos competentes de criar um projeto de Leipara EstruturaAdministrativa e
Operacional de Bombeiro Civil Municipal de Passode Camaragibe, Projeto de Lei
nO01/17 (Vereador Luciano Leocadio Teixeira) Dispõe sobre a colocação de
placa com a biografia resumida de homenageado com nome em prédio
municipal. Projeto de Lei n002/T7 (Vereador Luciano Leocadio Teixeira) Dispõe
sobre a apresentação de artistas locais nos eventos organizados ou patrocinados
pelo município de Passode Camaragibe. Projeto de Lei n° 03/17 Fica obrigatório
somente o uso das cores da Bandeira Municipal de Passode Camaragibe nas
pinturas externas e internas dos prédios públicos ou particulares utilizados pela
administração publica. No Grande Expediente a palavra foi facultada aos
Vereadores inscritos e seguindo a ordem usou da palavra a Senhora Vereadora
Mariana Santos Nogueira, perguntando quais critérios foram usados na escolha
das comissões? solicitou cópia da ata anterior e do projeto de Lei n003/17 lido
hoje em plenário, disseque o azul não devia ser utilizado, agradeceu e encerrou
as suas palavras. Em resposta o Senhor Presidente, disse que foi observando os
partidos políticos, feita a escolha e submeteu a votação, onde obtiveram
aprovação por unanimidade dos presentes. De posse da palavra o Senhor
Vereador Adeildo Petrucio dos Santos, falou da sua indicação e pediu que todos
vejam com carinho, pois se trata de uma pessoa ordeira, competente, muitos
trabalhos prestados no Município e adjacências, por estas e outras razoes

Rua São Sebastião, 12 - Centro - Tel: 258-1112 - CNPJ: 01.650.737/0001-12 - CEP: 57.930-000 - Passo de Camaragibe - Alagoas



~MU"'J:~~ "-,.o(y ~~t-.~'Ib #'
~CAMP.~C>

ESTADO DE ALAGOAS

CÂMARA MUNICIPAL DE PASSO DE CAMARAGIBE-AL
acredita que é uma indicação muita justa o nome do Dr. Abelardo Câmara,
encerrou agradecendo a Deus por tudo. Fazendo uso da palavra o Senhor
Vereador Luciano Leocadio Teixeira Nogueira Filho, Parabenizou o Senhor
Vereador acima citado pela sua indicação e também o Vereador Sebastião
João da Cunha pelas suas indicações, referindo ao assunto da semana passada
sobre o reflorestamento informou que conseguiu algumas mudas para ser
plantadas e todos os Vereadores vamos conversar com os proprietários e ver a
maneira certa de se evitar que as nascente sequem, disseque ao ler o Projeto a
SenhoraVereadora Mariana vai poder se inteirar mais e ver que me refiro as cores
da bandeira, agradeceu a mesma pelo seu interesse,ainda falou que os alunos
do curso de bombeiros, ao terminar possam ser aproveitados aqui no Município,
agradeceu a Deuspela oportunidade e assimencerrou suaspalavras. Na Ordem
do dia as indicações citadas no pequeno expediente foram aprovadas por
unanimidade e os Projetosforam encaminhados para a Comissão de Legislação,
Justiça e Redação Final,aguardando assimseuspareceres. No Expediente final a
senhora Vereadora Mariana SantosNogueira, desejou a todos um ótimo final de
semana. O Senhor Vereador Adeildo Petrucio dos Santos, agradeceu pela
preocupação e empenho do Senhor Vereador Luciano Leocadio sobre assunto
do reflorestamento, disse que realmente a seca nos afeta, falou da sua
preocupação em relação a falta de denominações das ruas de nossoMunicípio,
agradeceu pela aprovação de sua indicação, desejou a todos um ótimo final de
semana. Com a palavra o Senhor Vereador Luciano Leocádio TeixeiraNogueira
Filho, Agradeceu a todos pela aprovação da indicação, parabenizou a
Vereadora Ana Patrícia, onde constatou a satisfação das pessoas com a sua
ajuda, disseque visitoualgumas nascente e realmente a situação é preocupante,
citou Povoado Bom Despacho, água comprida e Sebastião pó onde havia cinco
canos correndo de água e agora só há dois, disseque por razão pessoal não vai

'-../ poder estar na inauguração do CAPS,mais pediu que os companheiros que
estejam disponível compareçam porque é muito importante, encerrou
agradecendo por tudo. O Senhor Presidente Legislativo agradeceu pelas
explanações dos companheiros e disseque esta casa estar a disposição de todos
que queiram fazer a sua indicação, encerrou desejando muita paz para todos.
Não havendo mais nada a tratar 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 Sessõesda Câmara de Vereadores de
Passode Camaragibe, 10de março de 2017.ElenildaBarros
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