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ATA DA 15ª (DÉCIMA QUINTA) SESSÃO ORDINÁRIA DO 2º (SEGUNDO) PERÍODO LEGISLATIVO DA 

36ª (TRIGÉSIMA SEXTA) LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARIBE                  

PRESIDÊNCIA   DO SR. JOSÉ RUI PEIXOTO PINHEIRO    

              SECRETARIADA PELO  2º SECRETÁRIO AURICÉLIO TEIXEIRA LIMA 

Aos 19 (dezenove) dias do mês de novembro de dois mil e vinte e um (2021), às 9h (nove horas), 

reuniu-se através do plenário, em sessão ordinária presencial, esta Edilidade sob a presidência 

do Sr. Presidente, o nobre vereador José Rui Peixoto Pinheiro, secretariado pelo Sr. Vereador 

Auricélio Teixeira Lima. A presidência saudou todos os vereadores e vereadoras e convidou a 

tomarem seus assentos. Saudou em especial a população jaguaribana que acompanha a sessão, 

pelos meios de comunicação da cidade de Jaguaribe, através das rádios FM 87.9, a rádio Rio 

Jaguaribe 104.7 e pelo facebook oficial da Câmara Municipal de Jaguaribe. Havendo número 

regimental, e em “nome de Deus”, o Presidente declarou aberta a presente Sessão Ordinária. 

Convidou a todos para ficarem em pé, para a execução do hino do município. Dando 

continuidade ao PEQUENO EXPEDIENTE, a Presidência solicitou ao Vereador Auricélio Teixeira 

Lima, para fazer a leitura do salmo Bíblico n.º 117. Na sequência, o vereador Presidente, José 

Rui Peixoto Pinheiro, solicitou a Mesa Executiva, “com espírito de fé, devoção a Deus e amor ao 

próximo” um minuto de silêncio em lembrança da memória póstuma de Cícero Alves de Araújo 

(Sítio Melo). Em seguida a Presidência solicitou ao 2º Secretário, fazer a leitura da Ata da Sessão 

anterior. Colocada em discussão e votação pela presidência, a referida ata foi aprovada por 

unanimidade pelo plenário. Dando início ao GRANDE EXPEDIENTE, a presidência passa 

nominalmente a palavra aos vereadores e vereadoras presentes, regimentalmente pelo tempo 

determinado de até 05 (cinco) minutos, para discorrer sobre assunto de sua livre escolha ou de 

interesse da coletividade, ou ainda para encaminhar e justificar proposições. Os digníssimos 

representantes do povo jaguaribano, iniciaram suas falas saudando todos os ouvintes que 

acompanham pelas redes sociais da página do facebook oficial da Câmara e aos presentes no 

auditório do plenário. Abordaram diversos assuntos de grande relevância para o Município de 

Jaguaribe. Todos os pronunciamentos se encontram gravados em cds arquivados na secretaria 

da Câmara Municipal, com fácil acesso a todos, caso haja necessidade serão reproduzidos em 

notas taquigráficas para quaisquer esclarecimentos. A presidência anuncia a ORDEM DO DIA, 

feita a chamada nominalmente verificou-se a presença dos seguintes vereadores: Auricélio 

Teixeira Lima, José Ueima Nogueira, Raimundo Uchôa Filho, Nayana Lima Santos, Moacir 

Diógenes Sobrinho, José Valdi Vieira, Geomar Freire Alves, Francisco Vanaldo Araújo Batista, 

Márcio Pereira de Oliveira, o vereador Presidente José Rui Peixoto Pinheiro. O vereador Ricardo 

Bruno Diógenes Sousa participou da Sessão Ordinária on-line. Faltou o vereador Francisco Désio 

Diógenes Júnior e a vereadora Édiva Maria Diógenes Braga Santiago. Continuando, o Presidente 

passou a palavra para o 2º Secretário, fazer a leitura das matérias do Poder Legislativo, iniciando 

com os Requerimentos de números:  242/2021, de autoria da vereadora Nayana Lima Santos, 
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243/2021 de autoria do vereador, Márcio Pereira de Oliveira e o 244/2021 de autoria do 

vereador, Ricardo Bruno Diógenes Sousa. Os requerimentos foram aprovados por unanimidade 

dos vereadores presentes em plenário, logo após os esclarecimentos dos seus respectivos 

autores. Dando sequência a Matéria do Poder Executivo. Discussão e votação em Primeiro turno 

do Projeto de Lei nº 038/ de 09 de novembro de 2021. Cria, na Secretaria de Desenvolvimento 

Rural, Agricultura e Meio Ambiente, a Ouvidoria Ambiental e a Diretoria Alimentar e dá outras 

providências. O Projeto em epígrafe tramitou nas Comissões de Justiça, Legislação e Redação, 

de Finanças e Orçamento e de Agropecuária, Pesca, Apicultura e Meio Ambiente. Obteve 

pareceres favoráveis dos relatores e aprovado por unanimidade dos membros das referidas 

comissões. Colocado em discussão e votação, pela presidência o citado projeto de Lei, foi 

aprovado em primeiro turno por unanimidade dos vereadores presentes em plenário. Discussão 

e votação em Segundo turno do Projeto de Lei nº 037/2021, de 26 de outubro de 2021. Dá nova 

redação ao artigo 8º da Lei Municipal nº 1.505/2020 – Lei Orçamentária Anual de 2021. O 

Projeto em epígrafe tramitou nas Comissões de Justiça, Legislação e Redação, e de Finanças e 

Orçamento. Colocado em discussão e votação, pela presidência o referido projeto de Lei, foi 

aprovado em segundo turno por unanimidade dos vereadores presentes em plenário. 

Finalizando, e nada mais a ser tratado, o Presidente agradeceu a presença de todos e convocou 

os Vereadores para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 26 (vinte e seis) de 

novembro do corrente ano e declarou encerrada a presente sessão. A sessão é levantada às 11h 

(onze horas), Plenário da Câmara Municipal de Jaguaribe, em 19(dezenove) de novembro de 

2021.                                                        

     

__________________________________________ 

PRESIDENTE: JOSÉ RUI PEIXOTO PINHEIRO 

 

__________________________________________ 

2º SECRETÁRIO:  AURICÉLIO TEIXEIRA LIMA 

 

 


