
ESTADO DE ALAGOAS

CÂMARA MUNICIPAL DE PASSO DE CAMARAGIBE-AL

ATA DA 20a SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
PASSO DE CAMARAGIBE, 27 DE OUTUBRO DE 2017. Aos vinte e
sete (27) dias do mês de outubro do ano de dois mil e dessezete (2017)
às dez horas (1Ohs.), . compareceram a esta Egrégia Corte sete
Senhores Vereadores deixando de comparecer os Senhores Vereadores
Mariana Santos Nogueira e Leonardo Lopes dos Santos. Havendo
numero 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 emenda. No PEQUENO EXPEDIENTE foram lidos os
seguintes documentos: Oficio n" 20/17 do Poder Executivo,
encaminhando os Projetos de Lei N° 20 (PPA 2018/2021), n° 21
(Alteração da LDO 2018) e n° 22/17 (LOA2018) e solicitando analise
e votação dos mesmos em caráter de máxima urgência; Moção de
Pesar n° 01/17 pelo falecimento do Senhor Célio Cícero Valdemar. No
GRANDE EXPEDIENTE usou da palavra o Senhor Vereador Marcos
BomfimAlves, solicitando do Senhor Presidente que antes de botar as
matérias para a aprovação, consulte o Setor Jurídico e Contábil desta
Casa Legislativa, perguntou se já foi marcada a nova data para a
realização da Audiência Pública à Comissão de Finanças desta Casa,
solicitou cópia dos Oficios enviado e recebido da Secretaria de
Agricultura, cópia da relação das Comissões desta Casa de Lei e cópia
das Atas n" 18 e 19/17. Na ORDEM DO DIA os Projetos n° 20,21 e
22/17, que trata do Plano Plurianual (PPA para o quadriênio
2018/2021), da Alteração da Lei Diretrizes Orçamentária (LDO/18), e
Lei Orçamentária Anual (LOA/2018), foram encaminhados para as
Comissões Permanentes desta Corte de Lei, aguardando seus
respectivos pareceres. No EXPEDIENTE FINAL não houve orador
escrito, então o Senhor Presidente explicou que vai encaminhar os
Projetos para os órgãos competentes para depois de um analise
colocar em votação, informou que não foi marcada a Audiência
Publica mais que a Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento,
estar providenciando resolução deste problema, informou que o Oficio
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solicitado pelo Senhor Vereador só será enviado na próxima semana,
na oportunidade o Senhor Presidente solicitou o envio de Oficio ao
Secretário de Segurança Publica pedindo mais empenho no que for
possível no caso do ocorrido com o Sargento Célio e assim encerrou a
presente sessão e de acordo com os presentes em virtude do feriado
do dia 02 de novembro do ano em curso, deixou agendada a próxima
sessão para o dia 10 de novembro de 2017. Do que para constar
lavrei a presente ata que dato e assino. Sala das Sessões da Câmara
de Vereadores de Passo de Camaragibe,27 de outubro de 2017.
Elenilda Barros dos Santos - Redatora de Atas em Debates.
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