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ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PASSO DE CAMARAGIBE-AL

ATA DA 8ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PASSO DE
CAMARAGIBE, 26 DE MAIO DE 2017. Aos vinte e seis (26) dias do mês de maio
do ano de dois mil e dezessete (2017) às dez horas, compareceram a esta
Egrégia Corte 06 (seis) senhores Vereadores, deixando de comparecer os
seguintes Vereadores, Mariana Santos Nogueira, Luciano Leocádio Teixeira
Nogueira Filho e Leonardo Lopes dos Santos. Havendo quórum 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: Comunicados do
Ministério da Educação, comunicando a liberação de recursos financeiros. Logo
após no GRANDE EXPEDIENTE, O Senhor Eraldo dos Santos Torres, Presidente
desta Casa de Lei, parabenizou o Senhor Vereador Adeildo Petrucio dos Santos,
pela postura na reunião com o pessoal da Educação. Em seguida a palavra foi
facultada, e fez uso da mesma o Senhor Vereador Adeildo Petrucio dos Santos,
falando da reunião com o pessoal da Educação, foi muito proveitosa, falamos e
ouvimos as colocações deles e vamos tomar as medidas cabíveis, estamos
discutindo uma data para marcar uma reunião com o Senhor Secretário de
Educação, para que possamos ver com mais equilíbrio o andamento das escolas
deste Município, pediu para os companheiros que continuem trabalhando nesse
espirito de união, pois é bom para o Município, apesar que nosso trabalho as
vezes não é muito visto pela sociedade, nós cobramos dos gestores e ele realiza,
mais quem recebe os elogios são eles, a questão da merenda a senhora
nutricionista informou que tá sendo mal distribuída, a pessoa que distribui
passou da meta indicada, há outras informações que recebemos por conta de
professor faltoso, colégio inadimplente e etc, mais estamos observando para
depois tomar as providencias necessárias, encerrou perguntando se algum
companheiro se disponibiliza a ir visitar algumas escolas nos povoados de Barra
de Camaragibe e Marceneiro e outro dia iremos a outras escolas. NAO HOUVE
PAUTA PARA A ORDEM DO DIA. Passou então para o EXPEDIENTE FINAL, usando
da palavra o Senhor Vereador Adeildo Petrucio dos Santos, Agradeceu a Deus
por tudo, e pediu a Deus que continue nos guardando sempre, mais uma vez
lembrou da visita as escolas deste município. O Senhor Presidente agradeceu por
tudo e pediu que todos compareçam nas sessões do mês de junho, uma vez que
tem documentos para serem aprovados e estar chegando o recesso Iegislativo,
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parabenizou a Comissão Permanente de Educação, Saúde e Assistência Social,
mais como falou o Senhor Vereador Adeildo, somos cobrados e as vezes não
valorizados. Não havendo mais nada a tratar o Senhor Presidente 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 Camaragibe, 26 de maio de 2017. Elenilda Barros dos
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