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ATA DA 16ª (DÉCIMA SEXTA) 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 1º SECRETÁRIO RICARDO BRUNO DIÓGENES SOUSA 

 Aos 26 (vinte e seis) 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 Ricardo Bruno Diógenes Sousa. 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 

Ricardo Bruno Diógenes Sousa, para fazer a leitura do salmo Bíblico n.º 117. Na sequência, os 

vereadores: Geomar Freire Alves, Francisco Vanaldo Araújo Batista, Auricélio Teixeira Lima, 

Raimundo Uchôa Filho, Moacir Diógenes Sobrinho, e o vereador Presidente, José Rui Peixoto 

Pinheiro, solicitaram a Mesa Executiva, “com espírito de fé, devoção a Deus e amor ao 

próximo” um minuto de silêncio em lembrança da memória póstuma de: Marta Maria Nunes 

Gonçalves, Joaquim Honorato da Silva (Sítio Catolé) e todas as vítimas da Covid 19. Em seguida 

a Presidência solicitou ao 1º 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. Em seguida a presidência aceitou a sugestão do plenário, para fazer a inversão da 

pauta do GRANDE EXPEDIENTE, para dá início com a ORDEM DO DIA, todos os vereadores em 

comum acordo concordaram. Na sequencia  a presidência anuncia a ORDEM DO DIA, feita a 

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

Lima, Ricardo Bruno Diógenes Sousa, José Ueima Nogueira, Raimundo Uchôa Filho, Nayana 

Lima Santos, Édiva Maria Diógenes Braga Santiago, Moacir Diógenes Sobrinho, José Valdi 

Vieira, Geomar Freire Alves, Francisco Vanaldo Araújo Batista, Francisco Désio Diógenes Júnior, 

o vereador Presidente José Rui Peixoto Pinheiro e o vereador Márcio Pereira de Oliveira, que 

participou da Sessão Ordinária on-line. Continuando, o Presidente passou a palavra para o 1º 

Secretário, fazer a leitura das matérias do Poder Legislativo.  Apresentação e despacho de 

proposições as comissões permanentes: Projeto de Lei nº 014, de 10 de novembro de 2021. De 

autoria da vereadora Nayana Lima Santos. Institui o Dia do Artesão, Dia Municipal da Renda de 

Filé e a Semana Municipal do Artesanato no calendário de Comemorações Oficiais do 
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Município de Jaguaribe. 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. Os 

projetos em epígrafes foram despachados às comissões de Justiça, Legislação e Redação e de 

Educação, Cultura e Desporto, para cumprir o trâmite regimental. Dando sequência a leitura 

dos requerimentos de números: 241 e 248/2021, de autoria da vereadora Nayana Lima Santos, 

245/2021, de autoria do vereador Auricélio Teixeira Lima, 247/2021, de autoria do vereador 

José Valdi Vieira e de número 249/2021 de autoria do vereador Márcio Pereira de Oliveira. Os 

requerimentos foram aprovados por unanimidade dos vereadores presentes em plenário, logo 

após os esclarecimentos dos seus respectivos autores. Dando sequência as Matérias do Poder 

Executivo. Apresentação e Despacho de Proposições as Comissões Permanentes do Projeto de 

Lei Nº 039, de 26 de novembro de 2021. Dá nova redação ao inciso VII, do Art. 19, do código 

Tributário Municipal, revoga o Art. 2º. da Lei 1.429/2018 e dá outras providências. O projeto 

em epígrafe foi despachado às comissões de Justiça, Legislação e Redação e de Finanças e 

Orçamento, para cumprir o trâmite regimental. Discussão e votação em segundo 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. Colocado em 

discussão e votação, pela presidência o referido projeto de Lei, foi aprovado em segundo turno 

por unanimidade dos vereadores presentes em plenário. Neste momento, a Presidência 

registrou a presença das autoridades e os convidou a adentrarem ao Plenário: o Ilmo. Sr. 

Francisco de Assis Diniz - Secretário de Desenvolvimento Agrário do Estado do Ceará;  Exmo. 

Sr. José Nobre Guimarães –Deputado Federal – PT, e Ilmo. Sr. José Ricardo Mendes de Sousa, 

Secretário de Agricultura e Meio Ambiente do Município. Ressaltou que a presença seria para 

prestar esclarecimentos acerca dos Projetos e ações que beneficiaram e que irão beneficiar o 

Município de Jaguaribe. Logo em seguida, o Sr. Presidente passou a palavra para o nobre 

vereador Ricardo Bruno Diógenes Sousa, autor do convite que esclareceu a presença e 

participação das autoridades na Sessão Ordinária. Agradeceu as autoridades por terem 

atendido ao convite, e na oportunidade para esclarecer a população jaguaribana, todas as 

ações realizadas pelo nosso município. Salientou que é uma honra receber o Exmo. Deputado 

Federal o Sr. José Guimarães nesta casa Legislativa e frisou que o mesmo está sempre 

ajudando e apoiando o município com emendas ao orçamento. Na oportunidade, agradeceu a 

presença de todos e ao Presidente, por ter sido solícito ao pedido. Na sequência a Presidência 

passa a palavra para o Ilmo. Sr. José Ricardo Mendes de Sousa, Secretário de Agricultura e 

Meio Ambiente do Município. O mesmo saudou o Presidente e todos os vereadores e 

vereadoras. Salientou que é uma honra participar desta Sessão Ordinária em parceria com o 

Deputado Federal José Guimarães, que tem ajudado muito o nosso município, como também, 

o Sr. Francisco de Assis Diniz - Secretário de Desenvolvimento Agrário do Estado do Ceará, que 
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está ajudando as Associações Comunitárias e ao homem do campo. Agradeceu ao Presidente e 

aos vereadores pela participação. Continuando a Presidência deu boas vindas ao Exmo. Sr. 

José Nobre Guimarães–Deputado Federal e o convidou  a fazer uso da palavra. Saudou o 

Presidente, os vereadores e vereadoras e iniciou sua fala afirmando que procura desempenhar 

o mandato de Deputado Federal, centrado em três questões fundamentais: ser um Deputado 

do País, ajudar ao seu Estado e aos Municípios. Realçou que as parcerias precisam acontecer e 

na oportunidade confirmou a liberação de recurso para a obra de revitalização do Polo de lazer 

Aloízio Diógenes. Reafirmou a parceria com a gestão municipal e com o povo e completou 

dizendo que está à disposição em Brasília para ajudar. Agradeceu e ficou a disposição dos 

parlamentares e do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, Alexandre Gomes Diógenes  para possíveis 

questionamentos. Na sequência o Presidente passa a palavra para o Secretário de 

Desenvolvimento Agrário do Estado do Ceará, o Sr. Francisco de Assis Diniz.  Saudou o 

Presidente e o Prefeito, expressando a imensa alegria de está presente na Câmara Municipal 

de Jaguaribe e compartilhar experiências para fortalecer e desenvolver da nossa agricultura e 

pecuária. Agradeceu ao convite do vereador Ricardo Bruno, e em nome das vereadoras Édiva 

Maria Diógenes Braga Santiago e Nayana Lima Santos, saudou os demais vereadores. O 

Presidente agradeceu o brilhante pronunciamento do Secretário de Desenvolvimento Agrário 

do Estado do Ceará, o Sr. Francisco de Assis Diniz e passou a palavra para o Sr. Prefeito, 

Alexandre Gomes Diógenes, saudou todos os vereadores, o Exmo. Sr. José Nobre Guimarães–

Deputado Federal, o Secretário de Desenvolvimento Agrário do Estado do Ceará, o Sr. 

Francisco de Assis Diniz e demais lideranças presentes. Agradeceu ao Deputado Federal José 

Guimarães, pelo empenho e a ajuda de recursos doados ao município. Parabenizou o Sr. 

Francisco de Assis Diniz, por está à frente da Secretaria de Desenvolvimento Agrário do Estado 

do Ceará, e agradeceu as ações que estão sendo desenvolvidas no município, direcionadas ao 

homem do campo. Após os pronunciamentos dos convidados, os vereadores tiveram a 

oportunidade de questionarem o assunto em pauta. A Presidência deu o momento por 

encerrado e agradeceu a participação do Sr. Prefeito Municipal, Alexandre Gomes Diógenes e 

dos demais convidados. 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. Em seguida, o 

Presidente anunciou que, tendo em vista, a inversão de Pauta, os vereadores concordaram, 

em consenso, e renunciaram os 05 (cinco) minutos por direito. Finalizando, e nada mais a ser 

tratado, o Presidente encerrou a Sessão, agradeceu a presença de todos e convocou os 

Vereadores para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 03 (três) de dezembro do 

corrente ano e declarou encerrada a presente sessão. A sessão é levantada às 12h30min (doze 

horas e trinta minutos), Plenário da Câmara Municipal de Jaguaribe, em 26 (vinte e seis) de 

novembro de 2021.                                                        

     



 

   Poder Legislativo 

CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARIBE 
 

A Câmara e o Povo! 

Rua Savino Barreira, 1112 – Centro – Jaguaribe/CE – CNPJ: 01.463.752/0001-51 

Fone: (88) 3522-2212 – Secretaria 3522-1269 - PABX / E-mail: contato@camarajaguaribe.ce.gov.br 

 

 

 

__________________________________________ 

PRESIDENTE: JOSÉ RUI PEIXOTO PINHEIRO 

 

__________________________________________ 

1º SECRETÁRIO: RICARDO BRUNO DIÓGENES SOUSA 

 


