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ESTADO DE ALAGOAS

CÂMARA MUNICIPAL DE PASSO DE CAMARAGIBE-AL

ATA DA Sª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PASSO DE

CAMARAGIBE, OS DE MAIO DE 2017. Aos cinco (05) dias do mês de maio do ano de
dois mil e dezessete (2017) as dez (10:00) horas, compareceram a esta EgrégiaCorte
sete (07) Senhores Vereadores, deixando de comparecer os Senhores Vereadores
Josiel da Silva Santos e Marcos Bomfim Alves, ambos justificaram a sua ausência.
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. Em seguida no PEQUENO EXPEDIENTE foram lidos os seguintes
documentos: Oficio s/nº do FPSPC,enviando Balancetes referentes aos meses de
janeiro e fevereiro de 2017; Oficio nº 31/17 - FPSPCenviando Balanço Geral 2016;
Projeto de lei nº 06/17 - Que Declara de Utilidade Publica Municipal a Associação
Musical NossaSenhora da Conceição; Projeto de lei nº 07/17 - Que denomina de
Rua Professora Cícera Valdemar, a Rua Nova 02 (Conjunto Juarez Fragoso);
Mensagem nº 08/17 em anexo o Projeto de lei nº 08/17 - Que autoriza a Abertura
de Credito Suplementar ao Orçamento vigente; Projeto de lei nº 09/17 - Que Altera
o Regime Próprio de Previdência do Município de Passode Camaragibe/AI; Projeto
de lei nº 10/17 - Que Altera a Unidade Gestora do Fundo Contábil do Regime
Próprio de Previdência Social do Município de Passode Camaragibe/AI; Projeto de
Lei nº 11/17 (Minuta); Indicação nº 06/17 do Senhor Vereador Josiel da SilvaSantos,
que indica que seja feito um estudo juntamente com o departamento competente
da municipalidade a possibilidade de transferir o Prédio sede da Colônia dos
Pescadores Z-22 para o antigo Prédio do Posto de Saúde, e transformar tudo em
uma única Praça ou Mirante (Praça São Pedro) em Barra de Camaragibe; Indicação
nº 07/17 da Senhora Vereadora Mariana Santos Nogueira, que indica que seja feito
um estudo juntamente com o departamento competente da municipalidade veja a
possibilidade de reformar o chafariz da Rua Dom Bosco na Rodagem. No GRANDE

EXPEDIENTE usou da palavra o Senhor Vereador Adeildo Petrucio dos Santos,
dizendo que se inscreveu para solicitar desta Casao envio de oficio para o Secretário
de Educação, comunicando os membros que compõem a Comissão de Educação,
como também agendar uma reunião com os senhores diretores das escolas e assim
exigindo o cumprimento dos prazos, falou da inauguração do Procon muito bom
para o nosso Município, porque as pessoasnecessitam resolver seus problemas com
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as taxas bancárias, cartão de credito e etc, falou da inauguração da farmácia popular
que só trará benefícios para os habitantes, disse que fará de tudo para estar
presente na reunião do dia 11 e que todos deveriam comparecer, falou da banda de
música que estar ocupando os jovens e crianças que as vezes ficam na rua sem ter
nada a fazer e esse assunto nos preocupa muito, encerrou assim suas palavras. O
Senhor Vereador Luciano Leocádio Teixeira Nogueira Filho, disse que a inauguração
do Procon servirá para ajudar toda a região norte, parabenizou o Senhor Vereador
Adeildo Petrucio, por lembrar da reabertura da Banda Fanfarra, pediu que aqueles
que puderem estejam presentes na reunião do dia 11, porque estamos vendo muita
violência em nosso município. Com a palavra a Senhora Vereadora Mariana Santos
Nogueira, solicitou cópia da Ata e dos projetos de Lei vindo do Poder Executivo,
disse que vai se esforçar para estar presente na reunião do dia 11, e solicitou o envio
de oficio ao Secretário de Educação, uma vez que vem recebendo reclamação sobre
a merenda das escolas do Município e fazendas, encerrou assim suas palavras. Na
ORDEM DO DIA os Projetos de Lei nºs 06, 07, 09 e 10/17 foram encaminhados para
as Comissões de Legislação, Justiça e Redação Final; os Projetos de Lei nº 08 e 11/17
foram encaminhados para as Comissões de Legislação, Justiça e Redação Final e
Finanças e Orçamento. Ambos aguardam seus respectivos pareceres. O PARECERda
Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. sobre o Projeto de Lei nº 01/17, foi
APROVADO POR UNANIMIDADE DOS PRESENTESEM PRIMEIRA DISCUSSÃO,
juntamente com o projeto. Ficando aprovado da mesma forma o Parecer e o Projeto
de Lei nº 02/17. O Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, em
observância ao Projeto de Lei nº 03/17, foi aprovado por maioria de votos, ficando o
citado projeto também APROVADO POR MAIORIA DE VOTOS EM PRIMEIRA
DISCUSSÃO,observando que votou contra a Senhora Vereadora Mariana Santos
Nogueira. O Senhor Vereador Leonardo Lopes dos Santos - Relator da Comissão de
Legislação, Justiça e Redação Final deu seu PARECERVERBAL FAVORÁVEL A
APROVAÇÃOdo Projeto de Lei nº 04/17, os demais membros desta Corte aprovaram
o Parecer ora mencionado. Também deu seu PARECERVERBALFAVORÁVELo Senhor
Vereador Sebastião João da Cunha - Relator da Comissão de Educação, Saúde e
Assistência Social, ficando o citado PARECER E PROJETO APROVADO POR
UNANIMIDADE DOSPRESENTESEM ÚNICA DISCUSSÃO.As indicações nº 06 e 07/17
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foram APROVADASPOR UNANIMIDADE DOS PRESENTES.No EXPEDIENTE FINAL

usou da palavra o Senhor Vereador Adeildo Petrucio dos Santos, lembrando da
comemoração do dia do dicionarista Aurélio Buarque, dizendo que deixou muito a
desejar, faltou comunicação, pensou em comparecer mais como não houve uma
comunicação oficial preferiu não ir, encerrou desejando a todos muitas bênçãos. De
posse da palavra o senhor Vereador Luciano Leocádio Teixeira Nogueira Filho,
prestou sua homenagem póstuma ao Senhor Presidente pelo falecimento de sua
mãe e convidou os amigos Vereadores e Servidores desta Casapara a cerimonia de
seu casamento e por esta razão já informou que ficará duas Sessões ausente,
parabenizou os Senhores Vereadores Mariana Santos Nogueira e Josiel da Silva
Santos pelas indicações, falou mais uma vez do jogo eletrônico "baleia azul" onde a
escola e os pais devem muito orientar as crianças, parabenizou o Senhor Vereador
Adeildo Petrucio dos Santos, pela solicitação do oficio que será enviado ao
secretário de Educação e espera que futuramente seja os demais secretários para
que possamos ficar a par da situação de cada secretaria. Com a palavra a Senhora
Vereadora Mariana Santos Nogueira, falou que realmente esse problema com o
"baleia azul" é preocupante, e será interessante conversar com as crianças e jovens,
desejou a todos um ótimo final de semana. O Senhor Presidente agradeceu por tudo
e informou que no dia 11 próximo terá uma reunião na Secretaria da Defesa Social
para tratar da violência aqui em nosso Município, pediu que os Senhores Vereadores
apresentem suas indicações com as pessoasque querem homenagear com o Titulo
de Cidadão Honorário, porque se tudo correr bem vamos ver a possibilidade de
fazer uma Sessão para a entrega dos títulos nas comemorações de Emancipação
Política de Passo de Camaragibe/AI, Dai então não havendo mais nada a tratar a
presente sessão foi então encerrada e a próxima ficou agendada na forma
regimental do que para constar lavrei a presente ata que dato e assino. Sala das
Sessõesda Câmara de Vereadores de Passode Camaragibe, 05 de maio de 2017.
Elenilda Barros dos Santos- Redatora de Atas em Debates.
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