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ESTADO DE ALAGOAS

CÂMARA MUNICIPAL DE PASSO DE CAMARAGIBE-AL
ATA DA 24ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PASSO DE
CAMARAGIBE, 15 DE DEZEMBRO 2017. Aos quinze (15) dias do mês de
dezembro do ano de dois mil e dezessete (2017) às dez (10:00) horas,
compareceram a esta Egrégia Corte todos os Senhores Vereadores. Havendo
quórum legal o Senhor Vereador Eraldo dos Santos Torres, Presidente
Legislatívo, 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: Projeto de Resolução nº
26/17 - Que Regulamenta o Abastecimento dos Veículos Particulares Utilizados
para Finalidade Pública; Projeto de Lei nº 25/2017 - Que Institui a Ouvidoria da
Câmara Municipal de Passo de Camaragíbe/Al, No GRANDE EXPEDIENTE a
palavra foi facultada e fez uso da mesma o Senhor Vereador Josiel da Silva
Santos, cumprimentando a Mesa Diretora, os demais Vereadores, a Senhora
Prefeita e seus Secretários, pessoal da Banda Filarmônica, o Senhor José Jair e os
Servidores desta Casa Legislatíva, agradeceu a Deus por tudo, disse que foi um
ano de árdua batalha, mais também de grandes conquistas, então só tem quer
agradecer a Deus pois ele é digno de toda honra e gloria, encerrando desejando a
todos um Natal repleto de paz e um Ano Novo cheio de harmonia, saúde e
felicidades. Com a palavra o Senhor Vereador Sebastião João da Cunha,
cumprimentou todos os presentes com um bom dia, disse que se inscreveu,
porque o companheiro Adeildo Petrucio dos Santos, pediu que falasse alguma
coisa, então agradeço a Deus por todas realizações na minha vida e desejo a
todos um Natal e um Ano Novo cheio de saúde, paz e felicidades. De posse da
Palavra o Senhor Vereador Leonardo Lopes dos Santos, cumprimentou a
Senhora Prefeita com seus secretários e todos os presentes, agradeceu a Deus
por este Ano que estar se encerrando, e que este Natal e o Ano vindouro seja
repleto de paz, aproveitando solicitou o envio de Ofício para o Secretário de
Segurança Estadual agendando mais uma reunião, para tratar da frequência dos
assaltos aqui em nosso município. Fazendo uso da palavra o Senhor Vereador
Adeildo Petrucio dos Santos, cumprimentou a todos e disse que tinha muitas
coisas a falar, mais como o ano estar se encerrando vai ficar' para o próximo,
também porque daqui a pouco haverá uma Audiência Pública, disse que se fez
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presente na Igreja Rocha Eterna atendendo o convite do Senhor Vereador [osíel
da Silva Santos, mais não foi possível atender o convite da Igreja Católica por
questão de Religião, encerrou lendo um texto, e deixando como pensamento do

.dia, pedindo que todos guardem as coisas boas e as mal esqueçam, mais que
sirva de experiência, desejou a todos um ótimo dia. O Senhor Vereador Luciano
Leocádio Teixeira Nogueira Filho, cumprimentou a todos com um ótimo dia,
parabenizou a Banda Filarmônica, tendo como Maestro o Senhor Anilson Alves, e
essa banda tem a virtude de ter uma Prefeita que é música, encerrou
agradecendo a Deus por tudo. Na ORDEM DO DIA FORAM APROVADOS POR
MAIORIA DE VOTO EM SEGUNDA DISCUSSÃO TODOS OS PARECERES
JUNTAMENTE COM OS PROJETOS DE LEI Nº 20/17 (PPA) Nº 22/17 (LOA) E Nº
23/17 (ALTERAÇÃO LDO), votou contra a Senhora Vereadora Mariana Santos
Nogueira. O Parecer Verbal do Senhor Vereador Leonardo Lopes dos Santos,
Relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final em referência ao
Projeto de Resolução n° 26/17 foi APROVADO POR UNANIMIDADE DOS
PRESENTES, JUNTAMENTE COM O PROJETO EM ÚNICA DISCUSSÃO. O Senhor
Vereador Luciano Leocadio Teixeira Nogueira Filho, pediu VISTA ao processo
referente ao Projeto de Lei nº 25/2017. No EXPEDIENTE FINAL, O Senhor
Vereador [osíel da Silva Santos, agradeceu a Deus por tudo e desejou um Feliz
Natal. O Senhor Vereador Sebastião João da Cunha, não quis usar da palavra. O
Senhor Vereador Leonardo Lopes dos Santos, desejou a todos um ótimo final de
semana, um Feliz Natal e um 2018 cheio de paz. De posse da palavra o Senhor
Vereador Adeildo Petrucio dos Santos, agradeceu a Deus por tudo, disse que foi
um ano difícil onde o país enfrenta grande crise, mais que apesar de tudo obteve
muitos êxitos em seus objetivos, trabalhamos sempre um colaborando com o
outro, espera que no próximo ano seja repleto de paz e harmonia entre nós e que
todos os camaragibanos possam desfrutar de bons frutos, encerrou desejando
um Feliz Natal e um 2018 com saúde e bênçãos divinas. Com a palavra o Senhor
Vereador Luciano Leocádio Teixeira Nogueira Filho, disse que a estrela que
brilhou para o Menino Jesus, brilhe para todos nós camaragibanos e brasileiros,
que Jesus e Nossa Senhora abençoe a todos. De posse da palavra o Senhor
Presidente desta Casa Senhor Vereador Eraldo dos Santos Torres, falou que foi
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difícil a luta mais pode dizer que venceu, agradeceu pela colaboração e
compreensão de todos que faz parte desta Casa Legislatíva, agradeceu a
presença da Senhora Prefeita e seus Secretários, a presença do Senhor José Jair e
componentes da Banda Filarmônica, encerrou desejando a todos um Feliz Natal
e um Ano Novo repleto de saúde e muitas felicidades, e convidou para as
festividades de encerramento dos trabalhos desta Casa neste ano de 2017, pois a
partir de hoje este Poder Legislativo entrará em seu recesso voltando em
Fevereiro de 2018. Do que para constar lavrei a presente ata que dato e assino.
Sala das Sessões da Câmara de Vereadores de Passo de Camaragibe, 15 de
dezembro de 2017. Elenilda Barros dos Santos - Redatora de Atas.
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