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ATA DA 21a SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
PASSO DE CAMARAGIBE, 17 DE NOVEMBRO DE 2017. Aos
dessezete (17) dias do mês de novembro (11) do ano de dois mil e
dessezete (2017), as dez (10:00) horas, compareceram a esta Egrégia
Corte oito senhores vereadores deixando de comparecer o Senhor
Vereador Eraldo dos Santos Torres, Presidente desta Casa, que teve
sua falta justificada, assumindo a Presidência o Senhor Vereador
Adeildo Petrucio dos Santos, Vice-Presidente, que 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: Ofícios nOs95, 101 e 102/17 do
GP em resposta ao Of. N° 061/17 desta Casa de Lei; Encaminhando
Lei n" 759 (Retificada), e Encaminhando as Leis n? 768 e 769
(Sancionada); Convite da PJPC (Promotoria de Justiça de Passo de
Camaragibe) para participar da Audiência Publica no dia 29 de
novembro, às 9:00. Hs; Oficio n° 388/17 PJPC (Resposta ao Oficio
desta Casa n° 065/17 em anexo); 389/17 PJPC (Portal da
Transparência - Urgente); Oficio n" 403/17 PJPC (que trata sobre o
Portal da Transparência - Resposta ao Oficio n" 72/17 - CMPC);
Oficio n° 150/17 SMSPC - Encaminhando Relatório Mensal do
período de Agosto de 2016 à Julho de 2017; Comunicados do
Ministério da Educação informando a liberação de Recursos
Financeiros para o município; Correspondência e Convite da Paróquia
Nossa Senhora da Conceição, convidando para as festividades da
Padroeira e solicitando uma colaboração; Portaria n" 000/17 Cria
Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), para apurar possível
conduta ilícita por parte da Prefeita Municipal, forma do Art. 63 do
Regimento Interno desta Casa. No GRANDE EXPEDIENTE não houve
oradores inscritos, no entanto usou da palavra o Senhor Vereador
Adeildo Petrucio dos Santos, na Presidência, dizendo que o Oficio do
Promotor foi bem claro que os fatos fossem apurados com clareza, e
que as denuncias e as pessoas interrogadas, que sejam tudo através
de documentos, dentro de todos os direitos legais e que através
destes, serão apurada a denuncia feita pelo Senhor Vereador Marcos
Bomfim Alves, disse que na Audiência Publica sobre a Segurança
Pública, achou que tinha pouca gente, tanto por parte 'dos Vereadores
como a população, uma vez que o Promotor pediu respeito e
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compreensão sobre o assunto. a Senhor Vereador Luciano Leocádio
Teixeira Nogueira Filho disse que concorda com o Senhor Vereador,
mais faltou comunicação, e que os interessados tiveram dificuldades
para se programar, pois o mesmo faltou porque estava viajando em
seu Curso de Mestrado em São Paulo. Com a palavra a Senhora
Mariziete Alves de Melo representante dos Professores, falou que veio
a esta Casa, pois pensava que Ata da Audiência Pública da Educação
seria lida, e solicitou assim cópia da mesma, e completando, disse que
faltou divulgação, pois isso ficou sobre responsabilidade do Poder
Legislativo, segundo foi informada pelo Sinteal. a Senhor Presidente
em exercício, Vereador Adeildo Petrucio dos Santos, disse que a
Câmara fez a sua parte, e o Sinteal faria a parte de divulgação, até
porque esta Casa não dispõe de recursos para estes fins. a Senhor
Vereador Marcos Bomfim Alves, perguntou se o Estudo feito pelo
Professor Milton Canuto já tinha chegado a esta Casa para analise do
Setor Jurídico, pois, assim foi informado pela Senhora alivia Maria
dos Santos. Em resposta o Senhor Vereador Adeildo Petrucio dos
Santos, disse que como todos sabem este documento ficaria sobre a
responsabilidade do Senhor Promotor de Justiça, e ele passaria para
as pessoas e os órgãos competentes e eu não vou passar por cima da
lei e encerrou suas palavras,agradecendo pela presença de todos. Não
houve pauta para a ORDEM DO DIA. No EXPEDIENTE FINAL não
houve orador escrito, então o Senhor Presidente em Exercício,
encerrou a presente Sessão, e convocou 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, 17 de Novembro de 2017. Elenilda Barros dos Santos -
Redatora de Atas em Debates.
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