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trâmite legal. Discussão e votação, em 2.2 turno, do Projeto de Lei n.s 008/2018, de 06 de abril
de 2018 - Autoriza a abertura de crédito adicional especial ao vigente orçamento do governo
municipal de J aguaribe e adota outras providências. Colocado em discussão e votação pela
presidência, foi aprovado por unanimidade dos vereadores presentes em plenário. Neste
momento, a presidência convida para adentrar ao plenário e tomar assento no mesmo a Sra.
Maria da Glória Guedes - Presidente do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente,
inscrita regimentalmente no espaço denominado de TRIBUNA POPULAR para falar sobre o
tema: 18 de maio - dia nacional de combate contra a exploração e abuso sexual de crianças e
adolescentes. O pronunciamento e o debate com os vereadores presentes encontra-se
gravado em áudio na secretaria da Câmara Municipal. Não havendo mais nada a tratar, a
presidência declarou encerrada a presente sessão ordinária, não sem antes convocar todos os
senhores vereadores para a próxima sessão ordinária que ocorrerá no próximo dia 25 ( vinte e
cinco ) dè maio do corrente ano. A sessão é levantada às 12:00 ( doze horas ), Plenário da
Câmara Municipal de J aguaribe, em 18 ( dezoito) de maio de 2018.
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ATA DA 52^ ( QUINQUAGÉSIMA SEGUNDA ) SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO PERÍODO
LEGISLATIVO DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA DA 352 (TRIGÉSIMA QUINTA) LEGISLATURA
DA CÂMARA MUNICIPAL DE J AGUARIBE.

PRESIDÊNCIA DO SR. FRANCISCO VITELBINO BARBOSA NUNES
SECRETARIADA PELO SR. AURICÉLIO TEIXEIRA U MA

Aos 25 ( vinte e cinco ) dias do mês de maio de dois mil e dezoito (2018), às oito horas e trinta
minutos, reuniu-se em sua sede própria a Rua: Savino Barreira n.® 1112, em sessão ordinária,
esta Ediiidade sob a presidência do nobre vereador Francisco Vitelbino Barbosa Nunes, tendo
como secretário o digno vereador Auricélio Teixeira Uma. Havendo número regimental, o Sr.
Presidente em “nome de Deus'7 declarou aberta a sessão presente, solicitando a execução do
hino do nosso município.

Dando continuação ao PEQUENO EXPEDIENTE, o Sr. Presidente

solicitou a Vereadora Édiva Maria Diógenes Braga Santiago fazer a leitura do salmo Bíblico n.2

:i3sm

26
117.

Na sequência, o Sr. Presidente,

em nome de todos os vereadores, solicitou, "com

espírito de fé, devoção a Deus e amor ao próximo" um minuto de silêncio em lembrança da
memória póstuma ao Srs. Wilson Peixoto, Severina e Nestor. Na sequência, a presidência
solicitou ao-1.2 Secretário Auricélio Teixeira Lima, fazer a leitura da ata da sessão anterior.
Colocada em discussão e votação pela presidência a referida ata foi aprovada por unanimidade
do plenário. O 1.® Secretário Auricélio Teixeira Lima fez a leitura e despacho das matérias e
correspondências recebidas pelo Presidente ou peia mesa executiva de interesse do plenário:
Ofício n.2 016/2018 - Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável. Dando início
ao GRANDE EXPEDIENTE a presidência passa nominalmente a palavra aos vereadores
presentes, regimentalmente peio 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
trataram diversos temas de relevante importância para o nosso Município. 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 nominaimente verificou-se a presença dos seguintes vereadores: Ricardo Cézar
Pessoa Pinheiro, Francisco J osé Soares Mourão, Auricélio Teixeira Lima,

Max Fabianne

Macário Avelino, Raimundo Uchôa Filho, Ricardo Bruno Diógenes Sousa, J osé Ueima Nogueira,
Édiva Maria Diógenes Braga Santiago, J osé Valdi Vieira e o vereador Presidente Francisco
Vitelbino Barbosa Nunes. Faltaram os vereadores: Antônio Donir da Silva, Fabiano Barbosa da
Silva e Sebastião Bezerra de Uma. Com a palavra, o 1.® secretário Auricélio Teixeira Lima leu as
seguintes proposituras, de autoria do poder legislativo municipal: Apresentação do Projeto de
Emenda à Lei Orgânica n.a 007, de 24 de maio de 2018. Altera o art. 19 da Lei Orgânica do
Município de J aguaribe e dá outras providências. A propositura em epígrafe foi despachada
pela presidência à Comissão de J ustiça, Legislação e Redação para cumprir o trâmite
regimental.

Requerimento n.2 021/2018 - De autoria do Vereador - Presidente Francisco

Vitelbino Barbosa Nunes. Requerimento n.2 022/2018 - De autoria do vereador J osé Ueima
Nogueira. Todos os requerimentos foram aprovados por unanimidade do plenário, logo após
os esclarecimentos de seus respectivos autores. Proposituras de autoria do poder legislativo
municipal. Apresentação do Projeto de Lei n.2 017, de 22 de maio de 2018. Altera o inciso II do
art. 2.2 da Lei Municipal de n.2 1.395/2017, de 27 de dezembro de 2017, dá outras
providências. Neste momento, a Presidência suspendeu a sessão por 10 ( de z ) minutos, para
que as Comissões de J ustiça, Legislação e Redação e Finanças e Orçamento pudessem se
reunirem em caráter extraordinário para discutir, designar relatores e apresentar parecer ao
Projeto de Lei acima citado, conforme acordo firmado com os membros destas 02 ( duas )
comissões e também com o consentimento do plenário. Ao reiniciar a sessão, a presidência
solicitou o pareceres dos relatores Édiva Maria Diógenes Braga Santiago e Ricardo Bruno
Diógenes Sousa.

Ambos apresentaram

pareceres verbais favoráveis,

aprovados por

unanimidade dos membros destas 02 ( duas ) comissões. Colocado em discussão e votação
pela presidência, foi aprovado por unanimidade do plenário. Discussão e votação, em 1.2
turno, do Projeto de Lei n.2 009, de 12 de abril de 2018. Dispõe sobre as Diretrizes para
elaboração da Lei Orçamentária de 2019 e dá outras providências. O Projeto em epígrafe
tramitou nas 08 ( oito ) comissões permanentes da Câmara e teve pareceres favoráveis dos
relatores Édiva Maria Diógenes Braga Santiago ( justiça, legislação e redação ); Ricardo Bruno
Diógenes Sousa ( finanças e orçamento );

Max Fabianne Macário Avelino ( defesa do
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consumidor, segurança pública, direitos humanos e defesa da cidadania ) e J osé Valdi Vieira
representando os relatores das comissões de educação, cultura e desporto, desenvolvimento
urbano, obras e serviços públicos, saúde e saneamento, economia, indústria e comércio e
agropecuária, pesca, apicultura e meio ambiente. Todos os pareceres dos relatores acima

citados foram aprovados por unanimidade dos membros de todas as comissões. Colocado em
discussão e votação pela presidência o projeto de Lei n.s 009, de 12 de abril de 2018, foi
aprovado por unanimidade dos vereadores presentes em plenário. A presidência encaminhou
o referido projeto de lei à comissão de finanças e orçamento, para cumprir o trâmite
regimental e receber os destaques dos senhores vereadores antes da votação em 2.s turno.
Não havendo mais nada a tratar e não havendo inscritos no espaço denominado de TRIBUNA
POPULAR, a presidência declarou encerrada a presente sessão ordinária, não sem antes
convocar todos os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária que ocorrerá no
próximo dia 1.2 { primeiro ) de junho do corrente ano. A sessão é levantada às 12:00 ( doze
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ATA DA 533 ( QUINQUAGÉSIMA TERCEIRA ) SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO PERIODO
LEGISLATIVO DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA DA 35? (TRIGÉSIMA QUINTA) LEGISLATURA
DA CÂMARA MUNICIPAL DE J AGUARIBE.

PRESIDÊNCIA DO SR. FRANCISCO VíTELBINO BARBOSA NUNES
SECRETARIADA PELO SR. AURICÉLIO TEIXEIRA U MA

Aos 30 ( trinta ) dias do mês de maio de dois mil e dezoito (2018), às oito horas e trinta
minutos, reuniu-se em sua sede própria a Rua: Savino Barreira n.s 1112, em sessão ordinária,
esta Edilidade sob a presidência do nobre vereador Francisco Vitelbino Barbosa Nunes, tendo
como secretário o digno vereador Auricélio Teixeira Lima. Havendo número regimental, o Sr.
Presidente em "nome de Deus" declarou aberta a sessão presente, solicitando a execução do
hino do nosso município.

Dando continuação ao PEQUENO EXPEDIENTE, o Sr. Presidente

solicitou ao Vereador Raimundo Uchoa Filho fazer a leitura do salmo Bíblico n.2 117. Na
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ATA DA 542 ( QUINQUAGÉSIMA QUARTA ) SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO PERÍODO
LEGISLATIVO DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA DA 352 (TRIGÉSIMA QUINTA) LEGISLATURA
DA CÂMARA MUNICIPAL DE J AGUAR!BE.

PRESIDÊNCIA DO SR. FRANCISCO VITELBINO BARBOSA NUNES
SECRETARIADA PELO SR. AURICÉLiO TEIXEIRA LIMA

Aos 08 ( oito.) dias do mês de junho de dois mil e dezoito (2018), às oito horas e trinta
minutos, reuniu-se em sua sede própria a Rua: Savino Barreira n.s 1112, em sessão ordinária,
esta Edilidade sob a presidência do nobre vereador Francisco Vitelbino Barbosa Nunes, tendo
como secretário o digno vereador Auricélio Teixeira Uma. Havendo número regimental, o Sr.
Presidente em "nom e de Deus"7 declarou aberta a sessão presente, solicitando a execução do
hino do nosso município.

Dando continuação ao PEQUENO EXPEDIENTE, o Sr. Presidente

solicitou ao Vereador J osé Ueima Nogueira fazer a leitura do salmo Bíblico n.s 117.

Na

sequência, o vereador Auricélio Teixeira Uma, solicitou à Mesa Diretora, "com espírito de fé,
devoção a Deus e amor ao próximo" um minuto de silêncio em lembrança da memória
póstuma ao Sr. Manoel Martins. Na sequência, a presidência solicitou ao l'.a Secretário
Auricélio Teixeira Uma, fazer a leitura da ata da sessão anterior. Colocada em discussão e
votação pela presidência a referida ata foi aprovada por unanimidade do plenário.

Dando

início ao GRANDE EXPEDIENTE a presidência passa nominalmente a palavra aos vereadores
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
trataram diversos temas de relevante importância para o nosso Município. 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. Neste momento, a presidência convidou para
adentrar ao plenário e tomar assento no mesmo os seguintes convidados: limo. Sr. Antônio
Alves Ferreira de Araújo e o limo. Sr. Francisco Ronaldo Nunes - Diretor Especial do SAAE,
am bos convidados a esta Casa Legislativa por iniciativa do vereador J osé Valdi Vieira, para
debater o tema: abastecimento de água a população do Distrito de Feiticeiro, através do açude
J oaquim Távora e a possibilidade de realizar este abastecimento, por meio da adutora de
J ureminha. Os pronunciamentos iniciais do vereador, autor dos convites, J osé Valdi Vieira e
dos Senhores Pastor Antônio Alves Ferreira de Araújo e do Sr. Francisco Ronaldo Nunes, cmoo
também

o caloroso debate democrático realizado com todos os senhores vereadores

presentes em plenário encontra-se gravado em áudio. Na sequência, a presidência convidou o
iímo. Sr. Geraldo Targino da Silva — Secretário da Cidade e infraestrutura — SEINFRA, convidado
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a esta Casa pela presidência, expressando a vontade de todos os membros do poder
legislativo. O Sr. Secretário respondeu aos questionamentos dos vereadores presentes em
plenário. Todo o debate também encontra-se registrado em áudio. A presidência anuncia a
ORDEM DO DIA, feita a chamada nominalmente verificou-se a presença dos seguintes
vereadores: Francisco J osé Soares Mourão, Auricélio Teixeira Lima, Max Fabianne Macário
Avelino, Ricardo Cézar Pessoa Pinheiro, Fabiano Barbosa da Silva, Sebastião Bezerra de üma,
Raimundo Uchôa Filho, J osé Ueima Nogueira, Édiva Maria Diógenes Braga Santiago, J osé Valdi
Vieira e o vereador Presidente Francisco Vitelbino Barbosa Nunes. Faltaram os vereadores
Antônio Donir da Silva e Ricardo Bruno Diógenes Sousa. Com a palavra, o 2.2 secretário Ricardo
Cézar Pessoa Pinheiro leu a seguinte propositura, de autoria do poder legislativo municipal:
Discussão e votação, em 1.2 turno, do Projeto de emenda à Lei Orgânica do Município n.s 007,
de 24 de maio de 2018. Altera o artigo 19, da Lei Orgânica do Município de J aguaribe e dá
outras providências. 0 Projeto

de emenda em epígrafe tramitou regimentalmente na

Comissão de J ustiça, Legislação e Redação e teve parecer favorável da relatora Édiva Maria
Diógenes Braga Santiago, aprovado por unanimidade dos vereadores presentes que compõem
esta comissão. Sendo registrada a faita do vereador Auricélio Teixeira Lima ( vice Presidente da
-
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Comissão de J ustiça, Legislação e Redação ). Colocado em discussão e votação nominal peia
presidência, obteve o seguinte resultado: 09 ( nove } votos favoráveis dos vereadores abaixo
relacionados: Ricardo Cézar Pessoa Pinheiro, Francisco J osé Soares Mourão, Max Fabianne
Macário Avelino, Sebastião Bezerra de Lima, J osé Valdi Vieira, Fabiano Barbosa da Silva, Édiva
Maria Diógenes Braga Santiago, J osé Ueima Nogueira e o Vereador Presidente Francisco
Vitelbino Barbosa Nunes. Estavam ausentes do plenário no momento

desta votação os

vereadores Auricélio Teixeira Lima e Raimundo Uchoa Filho. Faltaram a esta sessão ordinária
os vereadores Antônio Donir da Silva e Ricardo Bruno Diógenes Sousa. Portanto, o projeto de
emenda à Lei Orgânica do nosso Município n.2 007, de 24 de maio de 2018 foi aprovado, em
l. s turno de votação, pois obteve os 3/5 {três quintos ) dos votos do total dos 13 {treze )
vereadores, que compõem a Câmara Municipal, como determina a lei orgânica de J aguaribe,
em seu artigo 35, parágrafo 1.2. Proposituras do poder executivo municipal: Apresentação do
Projeto de Lei n.s 016, de 21 de maio de 2018. Cria e Denomina a Unidade a Escola de
Educação Infantil e Ensino Fundamentai MARIA MACÁRIO FERNANDES, e dá outras
providências. O Projeto em epígrafe foi despachado pela presidência, sendo distribuído à
comissão de justiça, legislação e redação para cumprir o trâmite regimental. Discussão e
votação, em 2.2 turno, do Projeto de Lei n.s 009, de 12 de abri! de 2018 - Dispõe sobre as
ÇS
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Diretrizes para elaboração da Lei Orçamentária de 2019 e dá outras providências. O Projeto
em epígrafe recebeu 03 { três ) destaques durante o prazo regimental, que permaneceu na
Comissão de Finanças e Orçamento. As emendas foram apresentadas pelos vereadores: J osé
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Valdi Vieira, Antônio Donir da Silva e o Vereador Presidente Francisco Vitelbino Barbosa
Nunes. As comissões de J ustiça, Legislação e Redação e Finanças e Orçamento, através de seus
relatores Édiva Maria Diógenes Braga Santiago e Ricardo Bruno Diógenes Sousa, apresentaram
parecer conjunto favorável, sendo aprovado por unanimidade dos membros que compõem
estas 02 ( duas } comissões. Colocado em discussão e votação pela presidência foi aprovado
por unanimidade dos vereadores presentes em plenário. Não havendo mais nada a tratar, e
não havendo inscritos no espaço denominado de TRIBUNA POPULAR, a presidência declarou
encerrada a presente sessão ordinária, não sem antes convocar todos os senhores vereadores
para a próxima sessão ordinária que ocorrerá no próximo dia 15 ( quinze

} de junho do
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corrente ano. A sessão é levantada às 12:00 ( doze horas ), Plenário da Câmara Municipal de
J aguaribe, em 08 ( o ito ) de junho de 2018.

1.2 Secretário: Auricélio Teixeira Uma

ATA DA 555 ( QUINQUAGÉSIMA QUINTA ) SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO PERÍODO
LEGISLATIVO DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA DA 355 (T RIGÉSIMA QUINTA) LEGISLATURA
DA CÂMARA MUNICIPAL DE J AGUARIBE.

PRESIDÊNCIA DO SR. FRANCISCO VITELBINO BARBOSA NUNES
SECRETARIADA PELO SR. AURICÉLIO TEIXEIRA LIMA

Aos 15 { quinta ) dias do mês de junho de dois mil e dezoito (2018), às oito horas e trinta
minutos, reuniu-se em sua sede própria a Rua: Savino Barreira n.s 1112, em sessão ordinária,
esta Edilidade sob a presidência do nobre vereador Francisco Vitelbino Barbosa Nunes, tendo
como secretário o digno vereador Auricélio Teixeira Uma. Havendo número regimental, o Sr.
Presidente em "nome de Deus" declarou aberta a sessão presente, solicitando a execução do
hino do nosso município.

Dando continuação ao PEQUENO EXPEDIENTE, o Sr. Presidente

solicitou ao Vereador Ricardo Cézar Pessoa Pinheiro fazer a leitura do salmo Bíblico n,- 117. .

Dando continuidade, Excelentíssimo Sr. Presidente,

em cumprimento as resoluções que

instituíram a verba de Desempenho Parlamentar - VDP apresentar a mesa Diretora e aos
senhores vereadores municipais, a prestação de contas e documentos das despesas com a VDP
e verificou-se a mesma atenderem a Legislação que trata do assunto. Foram apresentadas as
despesas com o abastecimento dos veículos que atendem as atividades legislativa dos
Gabinetes dos vereadores da Câmara Municipal de J aguaribe, com recursos da verba de
Desempenho Parlam entar-VDP, A qual foi amparada com a realização de licitação pública na
modalidade pregão presencial riß 2018020801-SRP- CMJ , de 12/03/18, ao contrato n.20189010,de 25.01.2017. Tendo sido as despesas com a VDP, já com os relatórios de controle
interno, após discursão pelo pleno do Legislativo Municipal, por unanimidade dos vereadores
presentes, foram considerados regulares, tendo sido alcançada a sua finalidade e por dentro
da legalidade. Na sequência, o Sr. Presidente, em nome de todos os vereadores, solicitou,
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Secretária: Édlva Maria Diogenes fefaga Santiago

ATA DA 67? ( SEXAGÉSIMA SÉ T IMA ) SESSÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO PERÍODO LEGISLATIVO
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DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA DA 35^ (TRIGÉSIMA QUINTA) LEGISLATURA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE J AGUARIBE.
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PRESIDÊNCIA DO SR. FRANCISCO VITELBINO BARBOSA NUNES
SECRETARIADA PELO SR. AURICÉLiO TEIXEIRA LIMA

Aos 19 ( dezenove) dias do mês de outubro de dois mil e dezoito (2018), às oito horas e trinta
minutos, reuniu-se em sua sede própria a Rua: Savino Barreira n.2 1112, em sessão ordinária,
esta Edilidade sob a presidência do nobre vereador Francisco Vitelbino Barbosa Nunes, tendo
como secretário o digno vereador Auricélio Teixeira Uma. Havendo número regimental, o Sr.
Presidente em "nome de Deus" declarou aberta a sessão presente, solicitando a execução do
hino do nosso município.

Dando continuação ao PEQUENO EXPEDIENTE, o Sr. Presidente

solicitou ao Vereador Raimundo Uchoa Filho fazer a leitura do salmo Bíblico n.2 117. Dando
continuidade. Excelentíssimo Sr. Presidente, em cumprimento as resoluções que instituíram a
verba de Desempenho Parlamentar - VDP apresentar

a mesa Diretora e aos senhores

vereadores municipais, a prestação de contas e documentos das despesas com a VDP e
verificou-se a mesma atenderem a Legislação que trata do assunto. Foram apresentadas as
despesas com o abastecimento dos veículos que atendem as atividades legislativa dos
Gabinetes dos vereadores da Câmara Municipal de J aguaribe, com recursos da verba de
Desempenho Parlamentar - VDP, A qual foi amparada com a realização de licitação pública na
modalidade pregão presencial n.- 2017019001-SRP- CMJ , de 25/01/2017, ao contrato n.s
20179006 de 25.01.2017. Tendo sido as despesas com a VDP, já com os relatórios de controle

interno, após discursio pelo pleno do Legislativo Municipal, por unanimidade dos vereadores
presentes, foram considerados regulares, tendo sido alcançada a sua finalidade e por dentro
da legalidade. Na sequência, os vereadores Ricardo Cézar Pessoa Pinheiro, J osé Vaidi Vieira,
Édiva Maria Diógenes Braga Santiago, Auricélio Teixeira Lima e Raimundo Uchoa Filho , "com
espírito de fé, devoção a Deus e amor ao próximo" solicitaram um minuto de silêncio em
ss£

lembrança da memória póstuma aos limos. Srs. Cézar Conrado, J oaquim Diógenes, Cícero
Fernandes da Silva { Cícero do Castanho ) e Maria da Conceição Araújo Nogueira. Na
sequência, a presidência soiícitou ao 1.2 Secretário, vereador Auricélio Teixeira Uma fazer a
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feitura da ata da sessão anterior. Colocada em discussão e votação pela presidência a referida

ata foi aprovada por unanimidade do plenário. Dando inírift
presidência passa nr»rr>;— »—

_ _ _ Ma.a encaminhar e justificar proposições. Os

_____

representantes do povo jaguaribano trataram diversos temas de relevante

importância para o nosso Município. 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 Uma, Ricardo Cézar Pessoa Pinheiro, J osé Valdi
Vieira, Max Fabianne Macário Avelino, Ricardo Bruno Diógenes Sousa, Antônio Donir da Silva,
Francisco J osé Soares Mourão, Édiva Maria Diógenes Braga Santiago, Raimundo Uchôa Filho
Sebastião Bezerra de Uma, J osé Ueima N o w » i» ------Rar+w*.—

iLjjtaio a e Lei n .s 025/ 2018, de 27 de

______ _

s e te m b ro de 2018 . Dispõe sobre o estabelecimento de cotas raciais, para o ingresso de negros

e negras no serviço público Municipal de J aguaribe, Estado do Ceará, em cargos efetivos, e dá
OUtraS providências. 0 projeto em epígrafe foi despachado peia presidência às comissões de
justiça, legislação e redação e defesa do consumidor, segurança pública, direitos hum anos e

defesa da cidadania para cum prir o trâmite regimental. Apresentação do Proj eto de Lei n.s
024/ 2018, de 25 de setem bro de 2018. Estima a Receita e Fixa a Despesa para o Exercido
Financeiro d e 2010 . ( l o a — Lei orçamentária Anua! ). Neste momento, a presidência
despachou este projeto para ser distribuído àc no
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solicitou a leitura dos pareceres. Com issão de j ustiça, legislação e redação - relator: Auricélio
Teixeira Lima; Comissão de finanças e orçamento — relator: Ricardo Bruno Díógenes Sousa;

Comissão de defesa da cidadania - relator: Raimundo Uchoa Rlho; Comissão de educação,
cultura e desporto; desenvolvim ento urbano, obras e serviços públicos; saúde e saneamento;
indústria, economia e comércio: aernniariiáría
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Colocado em discussão e votação nom inal, em 1.2 turno, pela presidência o Projeto de Lei n.s
024, de 25 de setembro de 2018 foi aprovado por unanimidade dos vereadores presentes em
plenário. Na sequência, a presidência despachou à comissão de finanças e orçamento, onde

55
permanecerá até a próxima sessão ordinária para receber emendas parlamentares, como
determina o artigo 224 em seu inciso II do regimento interno.

Não havendo inscritos no

espaço democrático denominado de TRIBUNA POPULAR e não havendo mais nada a tratar, a
presidência declarou encerrada a presente sessão ordinária, não sem antes convocar todos os
senhores vereadores para a próxima sessão ordinária que ocorrerá no próximo dia 26 {vinte e
seis ) de outubro do corrente ano. A sessão é levantada às 12:y00 { doze horas ), Plenário da
Câmara Municipal de J aguaribe, em 19 {dezenove ) de outi

Presidente: Francisco Vitelbino Barbosa Nunes
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l. s Secretário: Auricélio Teixeira Lima

ATA DA 68^ ( SEXAGÉSIMA O IT AVA) SESSÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO PERÍODO LEGISLATIVO
DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA DA 35- (TRIGÉSIMA QUINTA) LEGISLATURA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE J AGUARIBE.

PRESIDÊNCIA DO SR. FRANCISCO VITELBINO BARBOSA NUNES
SECRETARIADA PELO SR. AURICÉUO TEIXEIRA LIMA

Aos 26 { vinte e seis ) dias do mês de outubro de dois mil e dezoito (2018), às oito horas e
trinta minutos, reuniu-se em sua sede própria a Rua: Savino Barreira n.s 1112, em sessão
ordinária, esta Edilidade sob a presidência do nobre vereador Francisco Vitelbino Barbosa
Nunes, tendo como secretário o digno vereador Auricélio Teixeira Uma.

Havendo número

regimental, o Sr. Presidente em "nom e de Deus” declarou aberta a sessão presente,
solicitando a execução do hino do nosso município.

Dando continuação ao PEQUENO

EXPEDIENTE, o Sr. Presidente solicitou ao Vereador Antônio Donir da Silva fazer a leitura do
salmo Bíblico n.2 117. Na sequência, os vereadores Ricardo Cézar Pessoa Pinheiro, J osé Valdi
Vieira e Raimundo Uchoa Filho , "com espírito de fé, devoção a Deus e amor ao próximo"
solicitaram um minuto de silêncio em lembrança da memória póstuma a Sra. Maria Uchoa e ao
Sr. J osé Matias de Almeida, residente no Sítio Vieiras. Na sequência, a presidência solicitou ao
l. fi Secretário, vereador Auricélio Teixeira Lima fazer a leitura da ata da sessão anterior.
Colocada em discussão e votação pela presidência a referida ata foi aprovada por unanimidade

Hl
m
m

Hl
**

do plenário. O 1.2 Secretário Auricélio Teixeira Lima fez a leitura e despacho das matérias e
correspondências recebidas pelo Presidente ou pela mesa executiva de interesse do plenário:
Decreto n.s 985/2018.

Prefeitura Municipal de J aguaribe.

Dando início ao GRANDE
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permanecerá até a próxima sessão ordinária para receber emendas parlamentares, como
determina o artigo 224 em seu inciso II do regimento interno.

Não havendo inscritos no

espaço democrático denominado de TRIBUNA POPULAR e não havendo mais nada a tratar, a
presidência declarou encerrada a presente sessão ordinária, não sem antes convocar todos os
senhores vereadores para a próxima sessão ordinária que ocorrerá no próximo dia 26 ( vinte e
seis ) de outubro do corrente ano. A sessão é levantada às 12*00 ( doze horas ), Plenário da
Câmara Municipal de J aguaribe, em 19 {dezenove) de outulW/de-2Ôl&-
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1.S Secretário: Auricéiio Teixeira Lima

ATA DA 683 ( SEXAGÉSIMA O IT AVA) SESSÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO PERÍODO LEGISLATIVO
DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA DA 353 (TRIGÉSIMA QUINTA) LEGISLATURA DA CÂMARA
\

MUNICIPAL DE J AGUARIBE.
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PRESIDÊNCIA DO SR. FRANCISCO VITELBINO BARBOSA NUNES
SECRETARIADA PELO SR. AURICÉUO TEIXEIRA LIMA
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Aos 26 ( vinte e seis ) dias do mês de outubro de dois mil e dezoito (2018), às oito horas e
trinta minutos, reuniu-se em sua sede própria a Rua: Savino Barreira n.2 1112, em sessão
ordinária, esta Edilidade sob a presidência do nobre vereador Francisco Vitelbino Barbosa
Nunes, tendo como secretário o digno vereador Auricéiio Teixeira Lima.

Havendo número

regimental, o Sr. Presidente em "nome de Deus" declarou aberta a sessão presente,
solicitando a execução do hino do nosso município.

Dando continuação ao PEQUENO

EXPEDIENTE, o Sr. Presidente solicitou ao Vereador Antônio Donir da Silva fazer a leitura do
salmo Bíblico n.2 117. Na sequência, os vereadores Ricardo Cézar Pessoa Pinheiro, J osé Valdi
Vieira e Raimundo Uchoa Filho , "com espírito de fé, devoção a Deus e amor ao próximo"
solicitaram um minuto de silêncio em lembrança da memória póstuma a Sra. Maria Uchoa e ao
Sr. J osé Matias de Almeida, residente no Sítio Vieiras. Na sequência, a presidência solicitou ao
l. s Secretário, vereador Auricéiio Teixeira Lima fazer a leitura da ata da sessão anterior.
Colocada em discussão e votação pela presidência a referida ata foi aprovada por unanimidade
do plenário. O l. s Secretário Auricéiio Teixeira Lima fez a leitura e despacho das matérias e
correspondências recebidas pelo Presidente ou pela mesa executiva de interesse do plenário:
Decreto n.s 985/ 2018.
Prefeitura Municipal de J aguaribe.
Dando início ao GRANDE
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EXPEDIENTE a presidência passa nominalmente a palavra aos vereadores 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 trataram diversos
temas de relevante importância para o nosso Município. 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 nomínalmente
verificou-se a presença dos seguintes vereadores:

Auricélio Teixeira Lima, Ricardo Cézar

Pessoa Pinheiro, J osé Valdi Vieira, Max Fabianne Macário Avelino, Fabiano Barbosa da Silva,
Antônio Donir da Silva, Francisco J osé Soares Mourão, Édiva Maria Diógenes Braga Santiago,
Raimundo Uchôa Filho,

Sebastião Bezerra de Lima,

J osé Ueima Nogueira e o vereador

Presidente Francisco Vitelbino Barbosa Nunes. Faltou o vereador Ricardo Bruno Diógenes
Sousa. Com a palavra, o l. 2 secretário Auricélio Teixeira Uma leu as seguintes proposituras, de
autoria do poder executivo municipal. Discussão e votação, em turno único, do Projeto de Lei
n.2 025/2018, de 27 de setembro de 2018. Dispõe sobre o estabelecimento de cotas raciais,
para o ingresso de negros e negras no serviço público Municipal de J aguaribe, Estado do Ceará,
em cargos efetivos, e dá outras providências. O Projeto em epígrafe tramitou nas Comissões
de J ustiça, Legislação e Redação e Defesa do Consumidor, Segurança Pública, Direitos
Humanos e Defesa da Cidadania e teve pareceres favoráveis dos relatores Édiva Maria
Diógenes Braga Santiago e Max Fabianne Macário Avelino, aprovados por unanimidade dos
membros destas duas comissões. O Projeto de Lei n.2 025/2018, de 27 de setembro de 2018 ,
foi aprovado por unanimidade dos vereadores presentes em plenário. Discussão e votação, em
2.2 turno, do Projeto de Lei n.2 024/2018, de 25 de setembro de 2018 - Estima a Receita e Fixa
a Despesa para o Exercício de 2019 e dá outras providências. O Projeto em epígrafe recebeu 40
( quarenta ) emendas dos 13 ( treze } vereadores que compõe a Câmara Municipal. As
referidas emendas receberam parecer favorável dos relatores Édiva Maria Diógenes Braga
Santiago - Comissão de J ustiça, Legislação e Redação e Antônio Donir da Silva - Comissão de
Finanças e Orçamento, aprovadas por unanimidade dos membros destas 02

{ duas )

comissões. Colocado em discussão e votação nominal , em 2.2 turno, juntamente com as
emendas, o Projeto de Lei n.2 024/2018, de 25 de setembro de 2018 foi aprovado por
unanimidade dos vereadores presentes em plenário, ou seja 12 ( doze ) votos favoráveis. Não
havendo inscritos no espaço democrático denominado de TRIBUNA POPÜLAR e não havendo
mais nada a tratar, a presidência declarou encerrada a presente sessão ordinária, não sem
antes convocar todos os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária que ocorrerá no
próximo dia 09 ( nove ) de novembro do corrente ano { pois o dia 02 de novembro é feriado
nacional - dia de finados. A sessão é levantada às 12:00 ( doze horas ), Plenário da Câmara
Municipal de J aguaribe,

Presidente: Francisco Vitelbino Barbosa Nunes

