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ATA DA 4ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PASSO DE
CAMARAGIBE,24 DE MARÇODE 2017. Aos vinte e quatro (24) dias do mês de
março (03) do ano de dois mil e dezessete (2017), às dez horas (JOhs),
compareceram a esta Egrégia Corte sete senhores vereadores, deixando de
comparecer os Vereadores [osíel da Silva Santos e Ana Patrícia dos Santos
Ferreíra, ambos tiveram a sua ausência justificada. 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. No PEQUENO
EXPEDIENTE foram lidos os seguintes documentos: Oficio n? 24/2017
encaminha o Projeto de Lei nº 04/17, que DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃODO POLO
DE APOIO PRESENCIAL DA UNIVERSIDADEABERTA DO BRASIL EM PASSO DE
CAMARAGIBE - ALAGOAS; Projeto de Lei nº 05/17 que DISPÕE SOBRE A
DENOMINAÇÃO DA AVENIDA DR. ABELARDO RODRIGUES CÂMARA;
Comunicado do Ministério da Educação, informando a liberação de recursos
financeiros, beneficiando o Poder Executivo de Passo de Camaragíbe/ AI; Oficio
nº 12/17 do Conselho Tutelar(Revendo situação de salário); Oficio nº 13/17 do
Conselho Tutelar (Requisitando uma audiência com os Vereadores); Oficio nº
01/17 (da Ex. Prefeita) encaminhando os Balancetes do mês de Dez/16, da
Prefeitura Municipal (consolidado), Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria
Municipal de Educação de Educação, e Secretaria Municipal de Assistência Social.
No GRANDEEXPEDIENTE, usou da palavra a Senhora Vereadora Mariana Santos
Nogueira, pediu vista ao processo do Projeto de Lei nº 03/17, explicando que é
por diversos motivos, citou parágrafo 1º do Art. 37, na questão das cores da
bandeira, uma infelizmente é usada politicamente, apurar constítucíonalídade,
digo não tenho nada contra o senhor Vereador, e perguntou ao Senhor Vereador
Sebastião João da Cunha, sobre a água do Povoado Bom Despacho, já na
oportunidade agradeceu ao seu primo Vereador Luciano Leocádio Teixeira
Nogueira Filho, o apoio dado, no entanto tem conhecimento que o caminhão
ficou rodado sem combustível, uma vez que o abastecimento de combustível de
alguns transporte deste município estar sendo feito no posto de gasolina local
mediante pagamento em cash, então nós vereadores temos que fiscalizar
independente de partido, solicitou cópia da Ata, e assim encerrou suas palavras.
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Em resposta o Senhor Vereador Sebastião João da Cunha, disse que a situação da
água no povoado Bom Despacho estar normal, hoje tem abastecimento com
carro pipa, que a Senhora Prefeita, juntamente com o senhor Vereador Luciano
Leocádio Teixeira Nogueira Filho, conseguiu e informou que a bomba já foi
consertada. De posse da palavra o Senhor Vereador Adeildo Petrucio dos Santos,
falando da grave situação que os empregados estão sofrendo com a mudança da
Lei Previdência Social, que atingi milhões de empregado em todo o Brasil,
propôs marcar uma audiência para discutir com autoridades capazes sobre essa
situação, para que todos vejam a nossa indignação, falou que os motorista, lhe
abordaram reclamando que estão sem aumento de salário, questão esta também
abordada pelos Conselheiros Municipais constante no Oficio nº 12/17, disse que
vindo o Projeto e for de acordo com as categorias terão seu apoio, encerrou
então suas palavras. O Senhor Vereador Marcos Bomfim Alves, usou da palavra
para agradecer a Deus por mais um mandato, pelos 405 votos, parabenizou à
senhora Prefeita e o Senhor Secretário de Saúde pela reabertura do CAPSe da
Creche Dom Bosco, onde viu de perto a alegria dos moradores daquela
localidade, as pessoas agradecidas abraçando os Vereadores que estavam
presentes, deu seu apoio para aprovação no Projeto das categorias de motorista
e conselheiros tutelares, se tiver dentro das legalidades com certeza terá meu
apoio, disse que não estar defendendo a Prefeita, nem olhando partido, mais que
há pouco tempo de gestão para fazer cobranças, e na oportunidade perguntou a
Senhora Vereadora Mariana Santos Nogueira, se a mesma tem alguma
informação sobre o pagamento de mês de dezembro, incluindo férias e onde foi
parar o dinheiro? não tivemos carnaval por mais de dois anos, entre outras coisa
erradas. Em resposta a Senhora Vereadora falou que formalmente não tem como
informar, mais todos sabem que aconteceu o mesmo na gestão da Senhora
Edvânia e não é cedo para fazer cobranças porque fizeram isto na gestão
passada e não acharam cedo. Osenhor Presidente disse que seria bom enviar um
oficio a Senhora Prefeita para ver se a mesma tem algum esclarecimento sobre o
pagamento do mês de Dezembro de 2016. De posse da palavra o Senhor
Vereador Luciano Leocádio Teixeira Nogueira Filho, disse que não pode estar
presente por razão pessoal, parabenizou a Senhora Prefeita e o Secretario de
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Saúde pela reabertura do CAPS, em noventa dias de gestão reabriu o CAPS e a
Creche Dom Bosco, "corno é bom tornar capaz os incapazes", falando da questão
do caminhão questionado pela Senhora Vereadora Maríana, ficou rodado ou
parado, porque o Senhor Edval proprietário da Fazenda Sebastião Pó, pediu para
fazer um retoque no tanque, foi colocado 120 reais de combustível, mais como
todos sabem da falta de combustível aqui e cidades vizinhas, agradeço suas
palavras educadas em referencia ao Projeto nº 03/17, devemos ter o mínimo de
respeito com o dinheiro público, falando da destruição da Praça do [agatá e etc,
me orgulho das cores da bandeira, a Senhora Prefeita escolheu o azul, a Senhora
Vereadora o amarelo, e eu o rosa, que são cores bonitas, deu seu apoio nas
questões do aumento dos motoristas e dos conselheiros tutelares, parabenizou o
senhor Vereador Adeildo Petrucio por optar pelas coisas boas, e encerrou suas
palavras. Com a parte a Senhora Vereadora Mariana Santos Nogueira, disse que
quer deixar bem claro as cores são lindas, infelizmente utiliza da cor da bandeira
como sua cor, pra se auto promover, cor da bandeira sendo usada pela Edvania
não sei das quantas, não sei o seu sobrenome. Na ORDEM DO DIA o Projeto de
Lei nº 04/17, foi encaminhado para as Comissões de Legislação, Justiça e
Redação Final e Educação, Saúde e Assistência Social, aguardando seus
pareceres. O Projeto de Lei nº 05/17 foi posto em votação, o Senhor Vereador
Leonardo Lopes dos Santos, relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação
Final, deu seu parecer verbal favorável, os demais membros que compõem esta
Corte votaram sim, então o citado Projeto ficou aprovado por unanimidade em
única discussão. No EXPEDIENTE FINAL o Senhor Presidente facultou a palavra
ao Senhor Jonatas Nascimento, Presidente do Conselho Tutelar de Passo de
Camaragibe, que veio até esta Casa junto com os demais membros que compõem
o referido conselho, solicitar que o Poder Executivo reveja a situação do salário,
que estar muito defasado e por esta razão veio buscar apoio por parte desta
Corte, encerrou agradecendo pela oportunidade. Com a palavra a Senhora
Vereadora Mariana Santos Nogueira, deu seu apoio aos conselheiros e motorista,
encerrou desejando a todos um ótimo final de semana. Com a palavra o Senhor
Vereador Adeildo Petrucio dos Santos, agradeceu o voto do Relator e demais que
aprovaram o Projeto de Lei nº05/17, mostrou-se mais uma vez preocupado com
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a situação do meio ambiente, da seca e etc, disse que viajou para uma
determinada cidade e lá há floresta e com isto Jesus estar abençoando e
mandando chuva todos os dias, encerrou pedindo a Deus que abençoe a todos.
Com a palavra o Senhor Vereador Marcos Bomfim Alves, reforçou as palavras do
Senhor Vereador Sebastião João da Cunha, e disse que os moradores devem se
conscientizar, porque uns tem água outros não, desejou a todos um ótimo final
de semana. O Senhor Vereador Sebastião João da Cunha, disse que estar sendo
comprada uma carrada de cano para fazer novas encanações. Com a palavra o
Senhor Vereador Luciano Leocádio Teixeira Nogueira Filho, dizendo que a vazão
da água no povoado Bom Despacho é pouquíssima, não comporta a quantidade
dos habitantes, para encerrar desejou a todos muita paz e felicidade. O Senhor
Presidente agradeceu pela presença dos conselheiros e colocou essa Casa a
disposição dos mesmos, disse que dará seu apoio aos conselheiros e aos
motoristas mediante no que for de melhor para as categorias, desejou a todos
um ótimo final de semana, não havendo mais nada a tratar a presente Sessão foi
encerrada e a próxima ficou agendada 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, 24 de março de 2017. Elenilda Barros dos
Santos - Redatora de Atas em Debates.
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