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ATA DA 23a SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
PASSO DE CAMARAGIBE, 01 DE DEZEMBRO DE 2017. Ao Primeiro
(O 1) dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezessete (2017) às
dez (10:00) horas, compareceram a esta Corte Legislativa, sete (07)
Senhores Vereadores deixando de comparecer os Senhores Vereadores
Marcos Bomfim Alves e Luciano Leocádio Teixeira Nogueira Filho,
ambos tiveram a sua ausência justificada. 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. No PEQUENO EXPEDIENTE foram lidos os seguintes
documentos: Convite da Igreja Batista Rocha Eterna em Barra de
Camaragibe, para a Festa da Colheita, que acontecerá do dia cinco
(05) a dia dez (10) do mês e ano em curso; Comunicado do Ministério
da Educação, comunicando a liberação de recursos financeiros em
beneficio do Poder Executivo de Passo de Camaragibe. INDICAÇÃOn°
029/17 da Senhora Vereadora Mariana Santos Nogueira, Indica a
necessidade urgente e necessária para a INSTALAÇÃODE CAMERAS
DE MONITORAMENTO,em pontos estratégicos neste Município. No
GRANDE EXPEDIENTE usou da palavra, a Senhora Vereadora Ana
Patrícia dos Santos Ferreira, dizendo que estar indignada pela falta de
respeito, pois hoje seria realizada uma Audiência Publica e a Senhora
Prefeita não veio, mais uma vez, não mandou representante, e nem se
quer deu uma satisfação, que fica muito triste, sem nenhuma
informação do Poder Executivo, todos tem conhecimento já era pra ter
sido realizada quatro (04) Audiências e até o momento não houve
nenhuma, que crê que todos estão indignados, e como Presidente da
Comissão de Finanças e Orçamento, ira mais uma vez enviar um
Oficio ao Governo Municipal e desta vez um Oficio ao Ministério
Publico, comunicando toda situação, e acredita que todos irão dar seu
apoio quando a mesma estiver certa e errada irão lhe corrigir, que
está aqui para reivindicar melhorias para o nosso Município e unidos
darão a César o que é de César, e andarão de mãos dadas sempre
unidos pelo bem dos camaragibanos. Com a palavra o Senhor
Vereador Adeildo Petrucio dos Santos, cumprimentou os presente e
falou da Audiência Publica, em São Miguel dos Milagres, dizendo que
três vereadores estavam presente, citando Mariana Santos Nogueira,
Sebastião João da Cunha e ele próprio, e que saiu crendo nas pessoas
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e nas melhoras para o nosso Município, houve muitas criticas e
promessas de melhoras, porque pior do que estar não pode ficar, que
vão acreditar que se pelo menos oitenta por cento (80%) do que foi
prometido será cumprido, então vai ser muito bom, principalmente
em questão de segurança, disse que iria se inscrever para falar, mais
não havia mais tempo, elogiou o discurso do Padre, discursou
maravilhosamente, pediu que os demais companheiros na próxima
sessão falem um pouco, informou que encontrou com professores e
alunos que elogiou os Vereadores e nos parabenizaram, pois
clareamos as suas mentes, uma vez que pensavam de uma maneira e
aqui puderam ver realmente o nosso trabalho, falou da sua idéia das
sessões itinerantes, levar a Câmara até a comunidade citando assim
os povoados, e na questão das câmeras de segurança informou que
tem conhecimento, que já vai ser implantado, encerrou falando da
importância da mulher nesta Casa e na sociedade. Fazendo uso da
palavra a Senhora Vereadora Mariana Santos Nogueira, agradeceu ao
Vereador Adeildo Petrucio dos Santos, por defender as mulheres,
completou dizendo que as mulheres, junto com as servidoras são a
maioria, ainda existe muita violência contra a mulher, mais agradeço
pelo acolhimento por parte dos Senhores Vereadores, disse que
gostou muito da Audiência, pois a palavra amor foi muito usada,
acredita nas coisas boas, saiu confiante nas promessas, disse que
havia muitas autoridades, Promotores, Secretários de vários órgãos e
muitas policias, a pauta da Audiência foi muito pratica, então foi
muito bom mesmo, disse que fica indignada com tanta violência,
lembrou como o tempo mudou, pois antes podia ficar ate tarde na
rua, hoje é impossível, com tantos tiros, assaltos e etc, por isso pede
que as pessoas denuncie através do Disque-Denuncia, não tem
nenhum risco, falou que há uns quatro meses pensou em colocar a
Indicação das Câmeras, mais teve problemas de saúde e andou
afastada desta Casa e por isto negligenciou e agora estar fazendo,
mais Graças a Deus que a Senhora Edvania já se posicionou e a
minha indicação vai dar mais um complemento, e acredita que o
gasto será bem pouco, sugeriu que os Vereadores deveriam colocar
câmeras de segurança na frente de suas residências, agradeceu por
um ano que estão juntos divergindo nas idéias, mais sempre unidos,
solicitou cópia da Ata n° 22/17. O Senhor Presidente, disse que aqui
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um abraça a causa do outro, que a Senhora Vereadora Ana Patrícia
dos Santos Ferreira, cumpriu com o seu papel, que jamais vai deixar
de estar do seu lado e disse que talvez segunda-feira já tenha alguma
resposta, pediu que no dia 07/12, na Noite dos Vereadores todos
estejam presentes na Igreja Nossa Senhora da Conceição, deu seu
apoio ao Vereador Adeildo Petrucio dos Santos, em relação à Câmara
nas comunidades, e na questão das Câmeras de monitoramento, já
viu estudo e o gasto é quase de sete mil todo monitoramento, disse
que só pensa em fazer o bem, aqui pode existir tudo menos
desarmonia, que estar aqui como Presidente e jamais vai deixar de ser
amigo de todos. Na ORDEM DO DIA foi APROVADA POR
UNANIMIDADE DOS PRESENTES A INDICAÇÃO da Senhora
Vereadora Mariana Santos Nogueira, mencionada no Pequeno
Expediente. No EXPEDIENTE FINAL, usou da palavra a Senhora
Vereadora Ana Patrícia dos Santos Ferreira, agradeceu por tudo, que
estar grata a Deus por mais um mês, que Deus abençoe a todos, foi,
doze meses lutando em prol do povo e o ano que vem que todos
permaneçam unidos, independente de cor partidária. O Senhor
Vereador Josiel da Silva Santos, cumprimentou os presentes e disse
que estar muito feliz, agradecido a Deus por tudo e que tem fé em
Deus que nenhum terá problema com a sua pessoa, e agradeceu a
Deus por mais uma vitória a frente da Colônia dos Pescadores de
Barra de Camaragibe. Com a palavra o Senhor Vereador Adeildo
Petrucio dos Santos, parabenizou o Senhor Vereador Josiel pela
reeleição, e disse que o seu bom trabalho lhe garantiu a vitória e se
deixou algo a desejar procure melhorar e faça sempre o melhor,
agradeceu por tudo e pediu a Deus que abençoe a todos. A Senhora
Vereadora Mariana Santos Nogueira, falou da importância da vinda
dos alunos, pois acredita que 900/0 da população não sabem o que é o
trabalho do Vereador, o Professor Agamenon disse que os alunos
ficaram satisfeitos, disse ao Vereador Adeildo Petrucio dos Santos,
que pode contar com seu apoio no Projeto Câmara nas comunidades,
teceu elogios ao Senhor Presidente, disse que no pleito passado foi um
pouco atacada, mais o Senhor sempre esteve do seu lado, então disse
que pode contar com ela sempre, pois seu carinho vai além desta
Casa Legislativa, desejou a todos um ótimo final de semana e pediu
aos demais companheiros que na próxima sessão tragam seus
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discursos. O Senhor Eraldo dos Santos Torres, Presidente Legislativo,
agradeceu por tudo e pediu desculpa pela emoção, encerrou a
presente Sessão, convocando a próxima para o dia 15 do corrente mês
e ano, observando que no dia 08/12 não haverá Sessão em virtude
das Festividades de Nossa Senhora da Conceição. Do que para
constar lavrei a presente Ata que dato e assino. Sala das Sessões da
Câmara de Vereadores de Passo de Camaragibe, 01 de dezembro de
2017. Elenilda Barros dos Santos - Redatora de Atas.
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