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ATA DA 2ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PASSO DE
CAMARAGIBE,02 DE MARÇODE 2018. Aos dois (02) dias do mês de março do
ano de dois mil e dezoito (2018) as dez (10:00) horas compareceram a esta
Egrégia Corte todos os Senhores Vereadores. Havendo número legal o Senhor
Eraldo dos Santos Torres, Presidente Legislativo, declarou aberta a presente
sessão, na qual foi lida a Ata da Sessão anterior que depois de lida foi APROVADA
COMRETIFICAÇÕES.O Senhor Vereador Marcos Bomfim Alves, retificou dizendo
que não estava presente na Sessão Extraordinária realizada em 28 de dezembro
de 2017, Sessão esta onde foi aprovado o Código Tributário, desta forma não
participou da sua aprovação, e sobre seu Requerimento faltou colocar a
existência de Nepotismo dentro do Poder Executivo; a Senhora Vereadora
Mariana Santos Nogueira, retificou falando que na parte inicial disse que não
estava presente na Sessão Extraordinária e se estivesse não aprovaria o Código e
nas Considerações Finais disse não ser da Área Tributária e pede que a Mesa
verifique junto ao Setor Jurídico desta Casa se é possível fazer alguma coisa para
reverter ou amenizar a situação. No PEQUENO EXPEDIENTE foram lidos os
seguintes documentos: Indicação nº 01/18 - Solicitando da Exm" Prefeita
Municipal Srª Edvania Farias Rocha Uga Câmara, que Sua Excelência estude
juntamente com o Departamento competente da municipalidade a possibilidade
de Limpeza, Higienização e Conservação das Caixas D'água e Reservatórios do
Povoado da Barra de Camaragibe; Indicação nº 02/18 - Indica a possibilidade de
Reformar o Cemitério Público de Barra de Camaragibe; Indicação nº 03/18 - Que
vem Indicar a esta Egrégia Casa de Leis e a Mesa Diretora os seguintes nomes
para que sejam outorgadas com o Diploma de Mulher Destaque Camaragibana: 1.
Drª Ualhila Maria José Oiticica Wagner Macias (Diretora Médica da UPA de Passo
de Camaragibe e médica PSF - 1 - Centro); 2. Paula Angelina Tavares Serafim (Ex
Secretaria de Turismo e atual Secretária de Agricultura); 3. Lidiane Patrícia da
Silva Oliveira (Lidi Decorações e Presentes); 4. Marileusa Ferreira Neto
(Proprietária da Pousada Marceneiro); S. [oselma Germano dos Santos
(Restaurante Germano); 6. Edilene dos Santos Oliveira (Padaria São José -
Barra); 7. Maria Lêda da Silva Vanderlei (Mercadinho São Jose- Barra); 8. Luciana
Marcolino dos Santos (Pastora da IBRE-Barra); 9. Gleydiane Maria Nascimento
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Ferreira (Estética e Beleza); 10. Adenice Simões dos Santos (Associação das
Maricultoras da Barra - Rio Mar). Estas Indicações são de autoria do Senhor
Vereador Luciano Leocádio Teixeira Nogueira Filho. No GRANDEEXPEDIENTE a
palavra foi facultada e fez uso a Senhora Vereadora Ana Patrícia dos Santos
Ferreira, cumprimentando os presentes e agradecendo a Deus por tudo, fez
agradecimentos ao Senhor Presidente por ter apoiado sua sugestão e colocado
os Guardas Municipais, mediante fato ocorrido em Sessão passada, sabendo que
nossa proteção vem de Deus. O Senhor Presidente, disse que sempre estar
tomando as providências certas para o bem estar desta Casa, informou que já se
empenhou em ajudar o Senhor Vereador Marcos Bomfim Alves, desta vez
colocou o seu nome em cheque, vamos resolver, pois a política passa. De posse
da palavra o Senhor Vereador Marcos Bomfim Alves, cumprimentou a todos e
solicitou cópia da Ata e disse que gostaria de sair hoje daqui com o seu
Requerimento em mãos, e fez agradecimentos ao Senhor Presidente. Fazendo
uso da palavra o Senhor Vereador Luciano Leocádio Teixeira Nogueira Filho,
saudou os demais Vereadores no nome da Senhora Vereadora Mariana Santos
Nogueira, disse que se todos se unir fica mais fácil de se resolver as questões,
falou da ausência do Procurador desta Casa já faz duas Sessões que ele não
aparece, pois existe algumas dúvidas que só pode ser esclareci das por ele, estar
com Projetos protocolados para ser presentado nesta Casa, mais é necessário
localizar o Procurador, na questão do Código uma queixa enorme, os Vereadores
Marcos Bomfim e Mariana Nogueira não estavam presentes, mais na rua falam
todos os Vereadores, o Dr. [oríval [únior é um excelente profissional,
competente, mais se não dar para dar assistência aqui não dar e ponto, existe
várias pendencias, estamos esperando o Procurador. O Senhor Eraldo dos Santos
Torres, Presidente Legislativo se afastou da Mesa por alguns segundos para
tratar de alguns assuntos pendentes deste Egrégio Poder e assim assumiu a
Presidência por alguns instantes o Vice-Presídente Adeildo Petrucio dos Santos,
ao assumir o mesmo pediu para o Primeiro Secretário fazer a chamada dos
Vereadores, após a chamada o Více-Presídente preferiu esperar pela volta do
Presidente e ao voltar foi dado início a ORDEMDO DIA onde as' INDICAÇÕESN°S
01, 02 E 03/2018 ORA MENCIONADAS FORAM APROVADAS POR
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UNANIMIDADE DOS PRESENTES. Sendo que a Senhora Vereadora Ana Patrícia
dos Santos Ferreira, fez alguns questionamentos em relação a Indicação nº
03/18, em seguida o Autor da Indicação respondeu ao questionamentos da
Senhora Vereadora. SEGUINDO AS REGRAS REGISTRAMOS QUE OS PROJETOS
DE LEI Nº 2S E 26/18 VINDO DO PODER EXECUTIVO E QUE JÁ ESTÃO EM
TRAMITAÇÃONESTA CASADE LEI, SÃONA VERDADE PROJETOS DE LEI DE NºS
01 E 02/18, por se trata de novo ano Legislativo. No EXPEDIENTE FINAL a
palavra foi facultada e fez uso da mesma a Senhora Vereadora Ana Patrícia dos
Santos Ferreira, agradeceu a Deus por tudo e deu seu apoio ao Vereador Marcos
Bomfim Alves, dizendo que pode contar com todos para resolver seus
problemas, desejou a todos um ótimo final de semana. O Senhor Vereador
Marcos Bomfim Alves, agradeceu aos companheiros pelo apoio e disse que
alguns escutaram o que disse o Secretário de Educação uma palavra muito boa,
mais que é da boca pra fora, pois a perseguição é grande, não sei porque mim
perseguem tanto, agora é com minha esposa, que estar sendo perseguida pela
senhora Michele, querendo obrigá-Ia a tirar recursos do próprio bolso para fazer
festa da pascoa, se quer fazer festa tudo bem mais que o Poder Executivo arque
com as despesas, mais vou fazer umas investigações, pois fiquei sabendo que
esta servidora Michele falta muito, vou fazer por onde ter provas reais para
poder agir no Ministério Público, encerrou desejando a todos um ótimo final de
semana. De posse da palavra o Senhor Vereador Luciano Leocádio Teixeira
Nogueira Filho, iniciou dizendo que pela primeira vez fala que sai desta Casa
chateado, pois com a ausência do Procurador vai sair sem resolver seus quatros
projetos, então eu vou ao Ministério Público perguntar se o Procurador pode
trabalhar nesta Casa e na Prefeitura, se alguém quiser mim acompanhar fique à
vontade, já havia alertado o Senhor Presidente, sou do lado da Prefeíta, mais se
sabemos de um erro e permanecemos, seremos coniventes, sou novo tenho um
nome e uma profissão a zelar, não quero ser preso por questões de erros, Dr.
[orival [únior é um excelente Procurador mais vou ao Ministério Público buscar
apoio, pois devemos saber o que realmente é certo, desejou a todos muita paz.
Com a parte a Senhora Vereadora Mariana Santos Nogueira, disse que os
advogados tem um Código de Ética e a OAB tem um Regimento Interno, que não
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sabe dizer ao certo, mais que um Procurador responder pelo Executivo e
Legislativo não condiz, então irei acompanhar o Senhor Vereador Luciano
Leocádio Teixeira Nogueira Filho, pois também tenho profissão, nome a zelar,
pretendo prestar vários concursos então não vou ser conivente com erros. Com a
parte o Senhor Vereador Marcos Bomfim Alves, estava calado mais vendo que a
ligação é muito grande Procurador Executivo e Legislativo, e não podemos
brincar estamos falando de coisa seria que é lei. O Senhor Presidente disse que
sentou com o Procurador e ele disse que era o Escritório Jurídico então não tinha
nenhum problema, mais que agirá da melhor forma possível para o bom
andamento desta Casa e assim encerrou a presente sessão. Do que para constar
lavrei a presente Ata que dato e assino. Sala das Sessões da Câmara de
Vereadores de Passo de Camaragibe, 02 de Março de 2018. Elenilda Barros dos
Santos - Redatora de Atas em debat~. /'
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