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ATA DA 6ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PASSO DE
CAMARAGIBE, 12 DE MAIO DE 2017. Aos doze (12) dias do mês de maio do ano
de dois mil e dezessete (2017) as dez (10:00) horas, compareceram a esta
Egrégia Corte sete (07) Senhores Vereadores, deixando de comparecer os
Senhores Vereadores Leonardo Lopes dos Santos e Luciano Leocádio Teixeira
Nogueira Filho, ambos tiveram suas faltas justificadas. Havendo número legal o
Senhor Eraldo dos Santos Torres, Presidente Legislativo, declarou aberta a
presente sessão, na qual foi lida a ata da sessão anterior que depois de lida foi
aprovada com a seguinte emenda: A Senhora Vereadora Mariana Santos
Nogueira, disse que não solicitou o envio de oficio ao Secretário de Educação, e
sim gostaria de estar presente na reunião com os Senhores Diretores Escolar
para falar sobre a reclamação que vem recebendo em relação a falta da merenda
escolar no Município. No PEQUENO EXPEDIENTE foram lidos os seguintes
Documentos: Indicação nº 08/17 da Senhora Vereadora Mariana Santos
Nogueira, que indica as providências necessárias para a conclusão da
pavimentação da Rua João Leocádio Nogueira (Rua do Camarão); Indicação n?
09/17, que indica as providencias necessária para que seja feito a pavimentação
da Rua Nova 02,03 e 04 (Rodagem); Convite da Emancipação Política de São Luiz
do Quitunde. No GRANDE EXPEDIENTE, usou da palavra o Senhor Vereador
Sebastião João da Cunha, dizendo que com o trabalho que foi feito a água do
Povoado Bom Despacho melhorou, agradeceu aos companheiros, como também
agradeceu a Senhora Prefeita e o Senhor Secretário de Obras, pela aprovação e
realização das suas indicações, na oportunidade parabenizou a todas as mães
pelo seu dia. O senhor Vereador Adeildo Petrucio dos Santos, cumprimentou os
presentes, apresentou a caravana da Assembleia de Deus, presbíteros Geilton,
Andrade e Isaac, e o Pastor Josivaldo Gomes, que convidei para vir dar uma
palavra, falou da reunião na Secretária de Defesa Social, citou as pessoas que
estavam presentes, Vereadores, Prefeita, Pastor da Assembleia e etc, foi uma
reunião muito proveitosa e espera que as ações sejam efetuadas, disse que as
ruas já estão todas programadas para serem pavimentadas, mais mesmo assim
parabenizou a Senhora Vereadora Mariana pela sua indicação, disse que não vai
se estender nas suas palavras porque se todos concordarem gostaria de ceder o
seu espaço para o Pastor [osivaldo Gomes, onde o mesmo fará aquilo que Deus
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lhe permitir. No entanto seguindo as normas regimentais a palavra foi facultada
a Senhora Vereadora Mariana Santos Nogueira, falando da reunião do dia 11 de
maio do ano em curso, pediu que fosse explicada a população sobre o disque
denuncia que será adaptado no município, é seguro, não faz medo denunciar,
vamos trabalhar em conjunto com a população, perguntou se já há alguma coisa
definida em relação à questão do titulo de cidadão honorário, disse que às vezes
as ideias aqui se divergem, mais o que for bom para o povo terá a sua aprovação,
disse que acredita e gostou muito da frase unidos somos mais fortes. Com a
palavra o Senhor Presidente falou que na questão do titulo essa ideia estar sendo
amadureci da, agradeceu a presença das pessoas que foram a reunião na
secretária de defesa social e pediu desculpas ao Vereador Marcos Bomfim por
não ter feito o convite para participar da citada reunião. Neste Momento a
palavra foi facultada ao Senhor [osívaldo Gomes, Pastor da Assembleia de Deus,
que já gradeceu pela oportunidade de estar presente nesta Casa de Lei,
cumprimentou a todos os presentes, disse que se sentiu honrado em ter
participado da reunião na Secretária de Defesa Social, sobre a violência em nosso
Município, foi muito bom e que espera estar sempre colaborando com o bom
desempenho para a nossa cidade, Leu e explanou o Salmo 33:12, disse que tudo
que acontece é permissão de Deus, tudo estar no controle dele, nós somos
importantes primeiramente para Deus, explicou que a Assembleia de Deus é um
Espaço de recuperação de vidas, a visão da igreja é somar em todas as áreas,
aproveitando convidou esta Casa e todos os presentes para o Culto de Ação de
Graças no dia 1º de Julho, em agradecimento a Deus por quatro anos de Pastor
nesta cidade, por trinta anos de casado, pelo aniversário de quinze anos do seu
filho, parabenizou todas as mães pelo seu dia e encerrou em oração. Na ORDEM
DIA foram aprovados por unanimidade dos presentes em 2ª discussão os
Pareceres e os Projetos de Lei nº 01 e 02/17; O Parecer e o Projeto de Lei n?
03/17 foi aprovado por maioria de votos, votando contra a Senhora Vereadora
Mariana Santos Nogueira. As Indicações n? 08 e 09/17 da Senhora Vereadora
Mariana Santos Nogueira, foi aprovada por unanimidade dos presentes. No
EXPEDIENTE FINAL, o Senhor Vereador Sebastião João da Cunha, agradeceu a
presença de todos, parabenizou mais uma vez as mães pelo seu dia e desejou a
todos um ótimo final de semana. O senhor Vereador Adeildo Petrucio dos Santos,
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parabenizou as todas as mães pelo seu dia, se solidarizou com o senhor
Presidente pela perca da sua genitora, agradeceu a Deus pela vida do Pastor e
pelo o mesmo ter aceitado o convite, há muito tempo vinha pensando em
convídá-lo mais o tempo determinado por Deus foi hoje, mais uma vez disse que
a reunião do dia 11 do corrente foi proveitosa, vamos pedir a Deus coisas boas,
sem isto tudo fica difícil, desejou a todos muitas paz e felicidades. A Senhora
Vereadora Mariana Santos Nogueira, disse que votou contra o Projeto nº 03/17,
mais nada pessoal, acho uma afronta a nossa constituição e tomarei as
providencias necessária, desejou feliz dia das mães, todas as mães e é claro para
a minha, a minha família é tudo, a palavra de Deus trazida pelo Pastor me trouxe
muita paz, porque hoje acordei meio agoniada e agora me sinto melhor graças a
Deus. O senhor Presidente agradeceu por tudo, e aceitou o convite feito pelo
Pastor, disse que aqui independente de partido todos representam o Município e
respeita o espaço de cada um, me tenha como amigo e não só como Presidente.
Na oportunidade o Senhor Presidente facultou a palavra mesmo não tendo sido
inscrita a Senhora Vereadora Ana Patrícia dos Santos Ferreira, dizendo que gosta
mais de ouvir e observar, não é muito de falar, teceu elogios a sua família,
parabenizou as mães de forma geral, falou da neta que estar a caminho, disse
que só Deus sabe de todas as coisas, e pediu a Deus por todas as mães
camaragibanas. Não Havendo mais nada a tratar a 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 Sessões da Câmara de Vereadores de
Passo de Camaragíbe, 12 de maio de 2017. Elenilda Barros dos Santos -
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