
 

PAUTA 
 

Ao 1.º ( primeiro ) dia do mês de abril de 2022. 
 
 

PEQUENO EXPEDIENTE 
 
 

ABERTURA: 
 

- havendo número regimental em nome de Deus, declaro aberto 
os trabalhos da Presente Sessão Ordinária. 
- Execução do hino de Jaguaribe 
- Leitura do Salmo Bíblico 117 

- Solicitação a Mesa Diretora de 01 (um) minuto de silêncio em 
homenagem póstuma, com a seguinte frase: “Com espírito de 
fé, devoção a Deus e amor ao próximo solicito um minuto de 
silêncio em lembrança da memória (nome da pessoa) 

- Leitura e discussão da ata da Sessão anterior 
- Leitura e despacho das matérias e correspondências recebidas 

pelo Presidente ou pela Mesa Executiva de interesse do 
Plenário. 

 
Não há correspondências 

 
- Pronunciamento das Comissões permanentes e temporárias e 

dos representantes do Legislativo perante os órgãos criados por 
Leis Especiais. 
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     GRANDE EXPEDIENTE: 
 

 

- O Vereador poderá usar da palavra por até 05 (cinco) minutos 
para discorrer sobre assunto de sua livre escolha ou de interesse 
da coletividade, ou ainda para encaminhar e justificar 
proposições. 

-  
- A Câmara por deliberação do Plenário, poderá destinar parte 
final do grande expediente para comemoração de alta 
significação Nacional, Estadual ou Municipal, ou para 
recepcionar autoridades  ou pessoas por ela convidadas. 

 
 
Ilmo. Sr. Francisco José Soares Mourão – Secretário do Esporte e Juventude 

– SEJUV 

 
ASSUNTO: Esclarecimentos acerca de sua respectiva pasta. 

 

 

Ilmo. Sr. José Ricardo Mendes de Sousa - Secretário Municipal do 

Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente – SEDRAMA  

 

ASSUNTO: Prestar esclarecimentos acerca dos programas que estão sendo 

desenvolvidos na pasta 
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- Caso seja necessário o Vereador líder do Prefeito usar a palavra 
para dirimir dúvidas do plenário ou para realizar explanação 
sobre a administração, este terá 10 (dez) minutos. 

 
 

           ORDEM DO DIA: 

        PODER LEGISLATIVO 
 

Discussão e votação em segundo turno 
 

Projeto de Lei nº 015, de 24 de novembro de 2021. 

De autoria da vereadora Édiva Maria Diógenes Braga Santiago 

Dá denominação oficial, através de Lei, à Rua 01 - localizada no Bairro 

Expedito Diógenes de:  RUA WALDINISA CARVALHO DIÓGENES. 

 

Projeto de Lei n.º 004, de 09 de março de 2022 

De autoria do vereador Ricardo Bruno Diógenes Sousa 

Concede o Título de Cidadão de Jaguaribe ao Ilmo. Sr. Francisco Roberto de 

Lima. 

                                  Requerimentos 
 

Requerimento n.º 050 /2022 

De autoria do vereador Auricélio Teixeira Lima 

Vem, respeitosamente, requerer que., após ouvido o Plenário, seja 

encaminhado ofício ao Ilmo. Diretor do DEMUTRAN – Sr. Paulo Muniz de 

Oliveira, solicitando a presença da equipe desta Autarquia, a partir das 6:40 

da manhã, no trecho compreendido entre os Colégios Clóvis Beviláqua e 

Centro Social Marieta Cals, para organizar e educar o trânsito, já que nesse 

horário o fluxo de alunos é intenso. 
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Requerimentos n.ºs 051 e 052 /2022 

De autoria da vereadora Édiva Maria Diógenes Braga Santiago 

 

Requerimento n.º 051/2022. 

Vem, respeitosamente, requerer que., após ouvido o Plenário, seja 

encaminhado ofício a Ilma. Secretária de Saúde do Município – Sra. Ianny 

de Assis Dantas, solicitando centrais de ar para os consultórios da Unidade 

Básica de Saúde, localizado no Distrito de Aquinópoles. 

 
Requerimento n.º 052/2022. 

Vem, respeitosamente, requerer que., após ouvido o Plenário, seja 

encaminhado ofício a Ilma. Secretária de Saúde do Município – Sra. Ianny 

de Assis Dantas, solicitando o acesso a internet para a Unidade Básica de 

Saúde, localizada no Distrito de Aquinópoles. 

 

Requerimento n.º 054 /2022 

De autoria do vereador-Presidente José Rui Peixoto Pinheiro 

Com subscrição do vereador Moacir Diógenes Sobrinho 

Vêm, respeitosamente, requererem que., após ouvido o Plenário, seja 

encaminhado ofício ao Ilmo. Secretário da Cidade e Infraestrutura – 

SEINFRA – Sr. Rafael Gomes Diógenes, solicitando a conclusão da Avenida 

Nizinha Campelo até a Rua Nauza Acioly. 

 

 

Requerimentos n.ºs 055 e 056 /2022 

De autoria do vereador Francisco Vanaldo Araújo Batista 

 

Requerimento n.º 055/2022. 

Vem, respeitosamente, requerer que., após ouvido o Plenário, sejam 

encaminhados ofícios ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, Dr. Alexandre 

Gomes Diógenes e a Ilma. Secretária de Saúde do Município – Sra. Ianny de 

Assis Dantas, solicitando o conserto de 02 ( dois ) ventiladores, bem como a 

instalação de 4 ( quatro ) nos corredores de espera do hospital municipal.  
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Requerimento 056/2022. 

Vem, respeitosamente, requerer que., após ouvido o Plenário, seja 

encaminhado ofício ao Ilmo. Secretário da Cidade e Infraestrutura – 

SEINFRA – Sr. Rafael Gomes Diógenes, solicitando o serviço de capina na 

academia da saúde do Distrito de Feiticeiro. 

 

Requerimento 057/2022. 

De autoria do vereador Geomar Freire Alves 

Vem, respeitosamente, requerer que., após ouvido o Plenário, seja 

encaminhado ofício ao Ilmo. Secretário da Cidade e Infraestrutura – 

SEINFRA – Sr. Rafael Gomes Diógenes, solicitando a reposição das 

lâmpadas, iniciando da ponte até o bar de Socorro. 

 

 

            PODER EXECUTIVO 
 
Apresentação e despacho de proposições às comissões 
permanentes. 
 
Projeto de Lei n.º 061, de 30 de março de 2022. 

Autoriza o Poder Executivo municipal a promover a alienação de bens 

inservíveis para a administração, mediante leilão público e dá outras 

providências. 

I – Comissão de Justiça, Legislação e Redação 

II – Comissão de Finanças e Orçamento 

 
 
Projeto de Lei n.º 062, de 30 de março de 2022. 

Dá denominação oficial as vias públicas urbanas do Município de Jaguaribe 

e adota outras providências. 

I – Comissão de Justiça, Legislação e Redação 

II - Comissão de Desenvolvimento Urbano, Obras e Serviços Públicos 

 



 

CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARIBE 
 
 

Discussão em segundo turno 
 

 
Projeto de Lei n.º 059, de 17 de março de 2022. 

Dispõe sobre reposição salarial dos servidores públicos efetivos do Poder 

Executivo do Município de Jaguaribe, que recebiam em 31 de dezembro de 

2021, remuneração superior ao salário mínimo nacional, e dá outras 

providências. 

I – Comissão de Justiça, Legislação e Redação 

II- Comissão de Finanças e Orçamento 

 

 

 

 
TRIBUNA  POPULAR 

 
 

 

Não há inscritos. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
7.ª ( sétima ) Sessão Ordinária do 1.º Período Legislativo da 36.ª (trigésima sexta ) legislatura 
da Câmara Municipal de Jaguaribe.  
Ao 1.º (  primeiro  ) dia do mês de abril de 2022. 


