Ata da 18.2 (décima oitava) Sessão Ordinária do ie período Legislativo da Câmara
Municipal de Jaguaribe, realizada aos 27 (vinte e sete) dias do mês de junho de 2014
(dois mil e quatorze). Sessão Presidida pelo Sr. José Rui Peixoto Pinheiro. Havendo
número regimental, o Sr. Presidente declarou em nome de Deus aberta a sessão
solicitando a execução do hino do nosso município. Na sequência o Sr. Presidente
solicitou ao vereador Flávio Machado Bezerra a leitura do salmo bíblico n.e 117.
Continuando o pequeno expediente o Sr. Presidente passou a palavra ao l.s
secretário desta augusta Casa do povo, Sr. Vereador Kássius Venícius Matias Mourão
para que procedesse a leitura da ata anterior, sendo em seguida aprovada por
votação simbólica, já que nenhum parlamentar usou da palavra para discuti-la. Não
havendo nenhuma correspondência para dar ciência ao plenário, o Sr. Presidente
com a palavra deu início ao grande expediente que terá a duração inicial de 65
(sessenta e cinco) minutos improrrogáveis destinado ao uso da palavra para cada
vereador pelo prazo de 04 (quatro) minutos prorrogáveis por mais 01 ( um ) minuto,
onde o vereador falará de assuntos de sua livre escolha. Após passar nominalmente a
palavra aos senhores vereadores e tendo cada um apresentando informações ao
plenário e a sociedade, levantando questionamentos sobre alguns assuntos pontuais,
apresentando elogios, e também algumas críticas construtivas, apresentando
possíveis soluções, foi encerrado pelo Sr. Presidente o período destinado ao grande
expediente, já que o ilustríssimo Sr. Gerente local da EMATER - Sr. Sebastião Guedes
Nunes, em acerto com o Sr. Vereador José Valdi Vieira, autor do convite e não
podendo estar presente a sessão, por motivo justificado, também não compareceu
para o debate sobre o tema PROGRAMA FOMENTO RURAL, sendo o mesmo adiado
para a primeira sessão ordinária do 2.^ ( segundo ) período legislativo do corrente
ano.A Presidência anunciou o início da ordem do dia e feito a chamada nominal
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verificou-se a presença dos seguintes vereadores em plenário: José Ueima Nogueira,
Antônio Donir da Silva, Kássius Venícius Matias Mourão, José Gomes de Miranda,
Auricélio Teixeira Lima, Moacir Diógenes Sobrinho, Francisco Ribamar de Sousa
Bezerra, Flávio Machado Bezerra, Sebastião Bezerra de Lima, Francisco Nivardo Lima
e o vereador Presidente José Rui Peixoto Pinheiro. Faltaram os vereadores José Valdi
Vieira e Ricardo Bruno Diógenes Sousa. Em seguida, o Sr. Presidente passou a palavra
ao 1.2 Secretário para fazer a leitura das matérias constantes da pauta do Executivo e
do Legislativo. Projeto de Lei n.2 013, de 14 de abril de 2014 - Dispõe sobre as
$ Diretrizes para Elaboração de lei Orçamentária de 2015 e dá outrasprovidências.
Colocado em discussão e votação com as seguintes emendas em 2.2 turno: I Emenda aditiva Anexo I - Metas e Prioridades - autor - vereador Kássius Venícius
Matias Mourão - SEDRAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural, Aquicultura e
Meio Ambiente - Sequencial - 055 - PROGRAMAS - Programa de Ações Políticas de
Preservação Ambientais - PRIORIDADES E METAS - Recuperação da mata-cilias do
Rio Jaguaribe; Plano municipal de arborização: criação de um banco de mudas e
emancipação dos cortadores. II - Emenda Modificativa. Autor - vereador Antônio
Donir da Silva. Art. l.s o inciso II do artigo 10, passará a vigorar com a seguinte
redação: Abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 20% (vinte por
cento) do orçamento das despesas, nos termos da legislação vigente. Ill - Emenda
Modificativa de autoria do vereador Kássius Venícius Matias Mourão - Anexo I Metas e prioridades - SEDUC - Secretaria de Educação - sequencial - 014 PROGRAMA - Olimpíadas Escolares Científicas - Prioridades e Metas - Realização de
olimpíadas escolares científicas, oferecendo diversas atividades em matérias
consideradas ciências exatas como: física, química, matemática e outras. O Projeto
em epígrafe foi aprovado com as emendas por unanimidade dos vereadores
presentes. Projeto de Lei n.2 018, de 011 de junho de 2014. Cria o Conselho
Municipal dos Direitos do Idoso (CMDI), e dá outras providências. O Projeto recebeu
parecer favorável do relator da comissão de justiça, legislação e redação, vereador
Ricardo Bruno Diógenes Sousa. Colocado em discussão e votação foi aprovado por
unanimidade dos presentes. Projeto de Lei n.2 019, de 11 de junho de 2014. Dispõe
sobre a política municipal de atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente e
dá outras providências. O projeto em epígrafe recebeu parecer favorável do relator
da comissão de justiça, legislação e redação vereador Ricardo Bruno Diógenes Sousa
e também do relator da comissão de finanças e orçamento vereador Antônio Donir
da Silva. Colocado em discussão e votação pela Presidência o Projeto supra-citado foi
aprovado ela por unanimidade pelos vereadores presentes. Dando continuidade, o l 2
Secretário passou a leitura da pauta do legislativo. Requerimento n.2 097/2014. De
autoria do vereador Francisco Ribamar de Sousa Bezerra. Vem, respeitosamente,
requerer que., após ouvido o plenário, seja encaminhado oficio ao Exmo. Sr. Prefeito
Municipal, José Abner Nogueira Diógenes Pinheiro, solicitando a instalação de
interfones nas alas do Hospital Municipal. Requerimento n.2098/2014. De autoria do
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vereador José Ueima Nogueira. Vem, respeitosamente, requerer que., após ouvido o
plenário, seja encaminhado oficio ao Exmo. Secretário Adjunto Cidade Infraestrutura
- Sr. Max Fabiane Mácario Avelino, solicitando que seja forrada com areia o campo
de futebol, localizado no Distrito de Nova Floresta. Requerimentos n.^s 099 e
100/2014. De autoria do vereador José Gomes de Miranda. Requerimento n.e
099/2014. O vereador José Gomes de Miranda. Usando de suas atribuições legais
vem respeitosamente, requerer que., após ouvido o plenário, seja encaminhado
oficio a Secretaria de Desenvolvimento Agrário do Estado do Ceará, bem como a
ADAGRI (Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Ceará) solicitando
informações acerca do volume quatitativo do rebanho bovino dos municípios abaixo
relacionados: Jaguaribe / Orós / Jaguaribara / Jaguaretama / Pereiro / Iracema /
Solonópoles / Icó / Potiretama / Alto Santo / Erere. Estas informações se fazem
necessários para sustentação de argumentação, no sentido de viabilizar a
implantação de uma fabrica de rações para bovino em nosso Município.
Requerimento n.s 100/2014. Usando de suas atribuições legais vem
respeitosamente, requerer que., após ouvido o plenário, o Sr. Presidente da Câmara
Municipal de Jaguaribe, Vereador José Rui Peixoto Pinheiro designe a criação de uma
comissão especial garantindo a participação de todos os partidos e blocos partidário
com assento nesta legislativa. A referida comissão terá como objetivo realizar
diagnóstico do potencial hídrico do nosso município como também o seu uso racional
na geração de emprego e renda dos nossos munícipes, no prazo de 06 (seis) meses,
prorrogável por igual período, onde apresentará relatório das suas conclusões e
providências em plenário, inclusive projetos de lei, requerimentos ou emendas à Lei
Orgânica do nosso município caso seja imprescindível para viabilizar os objetivos
desta comissão especial. Os autores justificaram a importância de suas proposições.
Colocados em votação foram aprovados por unanimidade pelos os presentes. Nada
mais havendo a tratar, pois não havia escritos na tribuna popular, o Sr. Presidente
aos seus iguais, ouvintes e presentes desejando a todos saúde e paz, declarou
encerrada a sessão ordinária deste período legislativo, declarando que a próxima
sessão ordinária somente em 12(primeiro) de agosto de 2014, após o recesso
parlamentar. E u _________________a convite do Sr. Presidente lavrei a presente
ata, que lida e aprovada será assinada por todos os Srs. Vereadores presentes a esta
sessão ordinária.
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ATA DA 193 (DÉCIMA NONA) SESSÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO PERÍODO DA
PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA DA 349 (TRIGÉSIAM QUARTA) LEGISLATIVA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARIBE.
PRESIDÊNCIA DO SR. JOSÉ RUI PEIXOTO PINHEIRO.
SECRETARIADA PELO SR. KÁSSIUS VENICIUS MATI AS
MOURÃO.
Ata da 199 (décima nona) sessão ordinária do segundo período da segunda sessão
legislativa da 349 (trigésima quarta) legislatura da Câmara municipal de JaguaribeCE. Ao 01 (primeiro) dia do mês de agosto de dois mil e quatorze (2014), às oito
horas e trinta minutos, reuniu-se em sua sede própria a Rua: Savino Barreira n.9
1112. Em sessão ordinária, esta Edilidade sob a presidência do nobre vereador José
Rui Peixoto Pinheiro, tendo como secretários os nobres vereadores Kássius Vinícius
Matias Mourão e José Gomes de Miranda. Havendo número regimental, o Sr.
Presidente em "nome de Deus" declarou a aberta a sessão presente, solicitando a
execução do hino do nosso município. Na sequência, o Sr. Presidente solicitou ao
nobre vereador Francisco Ribamar de Sousa Bezerra a leitura do salmo Bíblico n.9
117.Continuando o pequeno expediente o Sr. Presidente passou a palavra ao l 9
Secretário desta Casa Legislativa, Sr. Vereador Kássius Vinícius Matias Mourão para
fazer a leitura da ata anterior, aprovada em votação simbólica, já que ninguém fez
uso da palavra para discuti-la. Continuando o l 9 Secretário fez a leitura das
seguintes correspondências recebidas oficialmente por esta casa: I - Oficio n.9
304/2014 da 39 CIA do l 9 BPM - II - Oficio n.9 057/2014 da Secretaria de
Desenvolvimento Rural, Aquicultura e Meio Ambiente. Em seguida, o
Excelentíssimo Senhor Presidente, em cumprimento as Resoluções que instituíram
a Verba de Desempenho Parlamentar - VDP, apresentou a Mesa Diretora e aos
Senhores Vereadores Municipais, a prestação de contas e documentos das
despesas com a VDP, e, verificou-se que as mesmas atenderam a Legislação que
trata do assunto. Foram apresentadas as despesas com o abastecimento dos
veículos que atendem as atividades legislativas dos Gabinetes dos Vereadores da
Câmara Municipal de Jaguaribe, com recursos da Verba de Desempenho
Parlamentar - VDP, a qual foi amparada com a realização de licitação pública na
m odalidade Pregão Presencial n9 20144011301-PP, de 13/01/2014, e ao contrato

