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ATA DA 22a SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PASSO DE
CAMARAGIBE, 24 DE NOVEMBRO DE 2017. Aos vinte e quatro (24) dias do
mês de novembro do ano de dois mil e dezessete (2017) as dez (10:00) horas
compareceram a esta Egrégia Corte todos os Senhores Vereadores. Havendo
quórum legal o Senhor Eraldo dos Santos Torres, Presidente deste Poder de Lei,
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: Oficio n° 103 do GPPC, encaminhando a esta
Casa Legislativa o Projeto de Lei n° 24/17 - Que Dispõe sobre o valor para
Pagamento de Obrigações de Pequeno Valor (RPV) decorrentes de decisões
judiciais, nos termos do Art.100, parágrafos 3° e 4° da Constituição Federal;
Oficio n° 004/17 GP/UVEAL (Informação) informando que assumiu a Presidência
da UVEAL;Oficio n" 005/17 GP/UVEAL (CONVITE)que Convida para Participar
de Reunião no Auditório da AMA dia 21 de novembro, às 09hs.; Convite da
Associação Musical Nossa Senhora da Conceição (Comemoração dos 40 anos da
Fundação Filarmônica Nossa Senhora da Conceição); Pareceres das Comissões de
Legislação, Justiça e Redação Final, Finanças e Orçamento, e Parecer Conjunto
das Comissões de Obras, Serviços Públicos, Agroindústria, Comercio e Turismo, e
Educação, Saúde e Assistência Social referentes aos Projetos de Lei n? 20 (PPA),
22 (LOA) e 23/17 (Alteração LDO); Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e
Redação Final, em observãncia ao Projeto de Lei n° 21/2017 - Que trata sobre a
implantação de Escovodromo nas escolas. No GRANDE EXPEDIENTE, a palavra
foi facultada e fez uso da mesma o Senhor Vereador Adeildo Petrucio dos Santos,
dizendo que seria bom que pelo menos uma vez por ano viessem mais pessoas
aqui e que outros professores tivessem essa mesma idéia, é honrosa a presença
do professor e seus alunos, quem sabe futuramente um desses não vai estar
aqui, pois o mesmo disse que nunca pensou, mas estar aqui, mas concluiu
dizendo que o futuro a Deus pertence, disse ainda que já haviam pensado em
fazer uma Sessão Itinerante em Clubes, Colégios e etc., onde várias pessoas
podem assistir e ver de perto o que fazem, disse também que só sabem o que
acontece durante as campanhas, nos comícios, não quer mentir e prometer o que
não pode cumprir, foi bom o professor Agamenon vir aqui tirar algumas dúvidas,
pois somos nove e não. posso garantir nada sem saber da opinião dos outros,
acho muito chato mentir, que não é político enrolão e não gosta de eleitor enrolão,
mas aqui vocês vão ver o que é feito, como Indicação, Requerimento, e o Projeto
de Lei é do Poder Executivo, o Legislativo fiscaliza, falou da visita do Governador
onde assinou a Ordem ~e Serviço para restaurar a Casal e ampliar o
abastecimento da água do nosso Município, acredito que outros beneficios virão,
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caso aconteça o prometido vai ser bom para o Passo, pois é um município de
pequeno porte, em relação a municípios vizinhos, disse que sabemos que algumas
verbas foram cortadas e os prefeitos estão correndo atrás de recuperar através do
Governo Federal. Com a palavra o Senhor Vereador Marcos Bomfim Alves,
cumprimentou o professor Agamenon com os seus alunos e todos os presentes,
disse aos alunos que seu primeiro mandato foi aos 23 anos e que amanhã pode
ser um deles, pois escutou na época, do seu Professor Claudio, que seria um dia
Vereador, porque lhe via bem próximo da população e ele respondeu apenas Deus
Proverá! E Deus proveu e aqui ele estar, por esta razão deixa aqui seu incentivo e
se coloca a disposição de todos, parabenizou o professor Agamenon e pediu que
venham mais vezes com ou sem o Professor, e encerrou agradecendo por tudo. O
Senhor Vereador Luciano Teixeira Nogueira Filho, cumprimentou os Vereadores,
o professor Agamenon e alunos, parabenizou o professor por ter trazido os alunos
e espera ajudar no que for possível, colocou esta Casa a disposição e espera que
possam sair daqui com todas as dúvidas esclarecidas, disse que essa é a sua
primeira vez como vereador, e vocês podem vim quantas vezes puderem e
quiserem, todos são bem vindos. De posse da palavra a Senhora Vereadora
Mariana Santos Nogueira, parabenizou o Professor Agamenon pelo seu ato muito
importante, disse que cresceu no Passo e ver muitos jovens formando família
muito cedo, e todos os jovens tem o mesmo direito de correr atrás de uma
formação, e as vezes vão embora tentar a vida trabalhando em lavouras, não que
não seja trabalho honesto, mas devem ter sonhos melhores como ser Advogado,
Juiz, Médico, disse que em nosso país existe três Poderes, o Judiciário, o
Executivo e o Legislativo, e trabalham muitas vezes em conjunto, encerrou
dizendo que adora ver o plenário lotado, pediu que venham sempre. Passando a
palavra para os alunos do 2° Ano do Ensino Médio da Escola Estadual Ambrósio
Lira, onde fez uso da palavra o Aluno Wallisson, que perguntou se esta Casa.
Legislativa tem algum Projeto para a Educação? Perguntou ainda como é votado
os Projetos de Lei? Em resposta o Senhor Vereador Adeildo Petrucio dos Santos,
disse que esta Casa não pode fazer Projetos, pois gera gasto ao Poder Executivo, o
que faz é Indicação e Requerimento. O senhor Vereador Luciano Leocádio Teixeira
Nogueira Filho, disse que tem duas Indicações da sua autoria e um Projeto que
envolve Educação e Saúde, que já virou Lei, uma vez que é dentista, fiz um
Projeto de Lei que poderá ser aprovado ainda hoje, que é a Implantação de
Escovodromo nas Escolas Municipais, a Indicação de um Projeto que
regulamentariza o transporte escolar (õnibus) pra levar os alunos para a
faculdade em tempo integr~l, pois os sonhadores do amanhã precisa vencer,
outra Indicação para conceder bolsa de estudo para pessoas carentes e espera
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que seja cumprido pelo Poder Executivo, porque estamos todos unidos em prol da
Educação do nosso Município. A senhora Vereadora Mariana Santos Nogueira,
disse que tem algumas Indicações pedindo a reforma da quadra do Povoado
Marceneiro e Barra de Camaragibe, que tem tudo haver com Educação, falta
agora à gestora executar. Na questão da Votação dos Projetos, o Senhor
Presidente disse que os Projetos são aprovados por todos, menos o Presidente que
só vota na questão de haver empate. O Senhor Vereador Luciano Leocádio
Teixeira Nogueira Filho, explicou que existe Projetos que às vezes exigem a
maioria e outros não. Foi perguntado também pelo mesmo aluno, como era feita a
escolha do Presidente desta Corte? O Senhor Vereador Eraldo dos Santos Torres,
disse que após a eleição onde o povo vota e elegem os noves Vereadores, se
reúnem e conversam, então forma-se uma chapa composta por quatro Vereadores
que farão parte de uma Mesa Diretora composta pelo Presidente, Vice- Presidente,
Primeiro e Segundo Secretário, depois acontece uma eleição na Câmara com a
participação dos nove Vereadores, e elegem assim sua chapa. Foi perguntado em
relação o atraso no salário dos funcionários contratados pelo Município o que
pode ser feito? O senhor passou assim para o Senhor Vereador Marcos Bomfim
Alves, responder, onde disse que foi uma boa pergunta, pois esse assunto virou
bola de neve, já se encontra no conhecimento do Ministério Publico e não sabe
por que ainda não tomou as devidas providências, enquanto em outro município
vizinho já pagou todos os direitos dos Servidores. A aluna Julia perguntou se
algumas promessas feitas no período eleitoral já foram cumpridas? Com a palavra
o Senhor Vereador Luciano Leocádio Teixeira Nogueira Filho, disse que fez
algumas e já foram cumpridas e espera em Deus que possa cumprir todas, que
tem a promessa de abrir um consultório odontológico para atender pessoas
carentes, ta faltando algumas coisas, mais vai construir com fé em Deus. A
Senhora Vereadora Mariana Santos Nogueira, disse que fez promessas, mais as
coisas não sai como desejamos, mais tem confiança e espero cumpri-Ias, e
informou que em 2018 estar planejando algumas surpresas. A Aluna Julia
perguntou se algum Vereador faltar o compromisso aqui nesta Casa terá seu
salário descontado? E perguntou ainda como é fiscalizar a Gestão Municipal? O
Senhor Presidente desta Corte disse se faltar três reuniões consecutiva sem
justificativa, serão punidos dentro do Regimento desta Casa. O Senhor Vereador
Luciano Leocádio Teixeira Nogueira Filho, disse que falta uma vez por mês por
causa do seu curso de Mestrado em São Paulo, mas justifica e trás declaração.
Na questão de fiscalizar o Senhor Presidente disse que é dentro das denuncias e
do dialogo, já houve uma denuncia e estamos apurando, pois suposições não
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adiantam. Finalizando aluna Julia perguntou o que pode ser feito para concluir a
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obra da quadra? O Senhor Vereador Adeildo Petrucio dos Santos, disse que
acredita que a Verba Federal atrasou, pois vem por etapa, as vezes existem
alguns impasse, o Município não pode investir em obra do Governo Federal, mais
foi ótima essa colocação da aluna Julia pois abriu a nossa mente, existe várias
obras paradas, sugeriu o envio de Oficio ao Poder Executivo, buscando
informações sobre a situação das quadras. O Senhor Vereador Marcos Bomfim
Alves, disse que essa quadra foi iniciada na outra Gestão da Senhora Edvania. A
aluna Leilane perguntou se duas horas de trabalho dos Vereadores nesta Casa é
suficiente? O Senhor Vereador Luciano Leocádio Teixeira Nogueira, disse que
cada Vereador tem função diferente e trabalha fora da Câmara como é o caso de
alguns companheiros, disse que os vereadores não trabalham só aqui. O Senhor
Presidente disse que se reúnem e ajudam o Município em algumas questões. A
aluna Vanessa perguntou se o número de Policiais é suficiente para atender um
Município com quinze mil habitantes? O Senhor Vereador Adeildo Petrucio dos
Santos, disse que na Audiência do dia 08/11 foi comunicado que aumentaria o
número de policiais, que são três (03) e vai passar para seis (06), e que vários
ofícios já foram enviados pedindo reforço. A Senhora Vereadora Mariana Santos
Nogueira, disse que todos se preocupam com a violência em nosso município, e
que na Audiência essa foi a maior preocupação e já também visando a questão do
réveillon, disse que não estão de braços cruzados e pedi que denuncie, façam as
denuncias quando acontecer algum caso. O Senhor Presidente disse que
denuncie através do telefone 181 (um, oito um) e não se preocupe, pois essa
denuncia é anônima. De volta à tribuna, o aluno Wallisson perguntou sobre a
questão das ruas escuras, facilitando mais o acesso dos meliantes? O Senhor
Vereador Luciano Leocádio Teixeira Nogueira Filho, disse que vários ofícios já
foram enviados, as lâmpadas são trocadas, mais que depois o problema volta, é
um caso preocupante. Com a palavra o Professor Agamenon, disse que a
Vereadora perguntou seu nome, pois não lhe conhecia, disse que conhece o Pai
da senhora Vereadora Mariana e o pai do Senhor Vereador Luciano Filho, que
nasceu no Passo e saiu para estudar, e ao voltar estar trabalhando e
contribuindo um pouco na formação destes jovens, todas as perguntas foram
elaboradas por eles em sala de aula, que outros professores deveriam vir, disse
também que der vai vir sempre, agradeceu pela oportunidade. Na ORDEM DO
DIA o Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, foi aprovado
por unanimidade dos presentes, em referencia ao Projeto de Lei n? 21/17 de
Autoria do Senhor Vereador Luciano Leocádio Teixeira Nogueira Filho, o
PROJETO OBTEVE APROVAÇÃO POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES EM
ÚNICA DISCUSSÃO. O Projeto de Lei n° 24/17 foi encaminhado para as
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seguintes Comissões Legislação, Justiça e Redação Final e Finanças e
Orçamento. Todos os Pareceres das Comissões Permanentes desta Casa de Lei,
citados no Pequeno Expediente em observância aos Projetos de Lei nOs 20, 22 e
23/2017, foram APROVADOSPOR MAIORIADE VOTOS, em primeira discussão
votando contra a Senhora Vereadora Mariana Santos Nogueira. No EXPEDIENTE
FINAL, com a palavra o Senhor Vereador Adeildo Petrucio dos Santos,
parabenizou o professor Agamenon e seus alunos e explicou que o Senhor
Vereador Leonardo Lopes dos Santos, teve que se ausentar da Sessão porque a
sua esposa adoeceu, desejou a todos um ótimo final de semana. O Senhor
Vereador Marcos Bomfim Alves, parabenizou o Professor Agamenon e seus alunos
e desejou um ótimo final de semana para todos. O Senhor Vereador Luciano
Leocádio Teixeira Nogueira Filho, parabenizou o Professor Agamenon pela sua
brilhante idéia, que saiu daqui, foi buscar conhecimentos educacionais fora e
voltou para aplicar aqui no nosso Município, pediu aos alunos que não desistam,
quebre protocolos, busquem seus direitos, que podem vir quando quiserem, que
está feliz em ver a Casa cheia, desejou a todos muita paz e um ótimo final de
semana. A Senhora Vereadora Mariana Santos Nogueira, parabenizou o Professor
Agamenon pela sua atitude, e os alunos que foram a tribuna não desistam, vão à
luta e os outros não tenham vergonha, às vezes os sonhos parecem impossíveis,
tenham fé, sigam o exemplo do Professor, encerrou desejando a todos um ótimo
final de semana. Com a palavra o Senhor Presidente colocou esta Casa a
disposição do Professor e seus alunos, e os parabenizou pela atitude, agradeceu a
todos por tudo que foi tratado e encerrou a presente Sessão, convocou a próxima
na forma regimental. Do que para constar lavrei apresente Ata que dato e assino.
Sala das Sessões da Cãmara de Vereadores de Passo de Camaragibe, 24 de
novembro de 2017. Elenilda Barros dos Santos - Redatora de Atas em Debates.
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