
VAMOS DAR INÍCIO A SESSÃO ORDINÁRIA – DE 21 DE NOVEMBRO DE 

2019 
 

1. Peço ao Senhor Francisco José Santiago que faça a chamada dos senhores vereadores 

pela ordem. 

 

2. Havendo quórum regimental e em nome de Deus declaro aberta a Décima Sétima 

Sessão Ordinária do Segundo Período Legislativo em 21 de Novembro de 2019. 

 

3. Solicito ao secretário que faça a leitura da ata da sessão anterior. 

  

4. A ata está em votação. Quem estiver a favor permaneça como está, quem não for que 

se manifeste. 

 

5. Informo que o Município de Paracuru através do TCEduc governança, formação e 

cidadania – ações educacionais ofertará cursos de formação para gestores, vereadores 

e servidores no dia 28 de novembro de 2019. Os locais e horários serão afixados no 

flanelógrafo da Câmara.  

 

6. Vamos dar início ao expediente do dia, peço ao senhor secretário que leia as matérias 

do expediente pela ordem.  

 

  PARA APRESENTAÇÃO: 

 

Projeto de Decreto Legislativo 065/2019 de autoria do vereador WASHINGTON LUIZ 

ALENCAR HOLANDA que concede de cidadão paracuruense a senhor Francisco Luiz 

Pessoa de Oliveira, e dá outras providências. 

 

Projeto de Decreto Legislativo 066/2019 de autoria do vereador WASHINGTON LUIZ 

ALENCAR HOLANDA que concede título de cidadão paracuruense ao senhor Pedro 

Moura Neto, e dá outras providências. 

 

Projeto de Decreto Legislativo 067/2019 de autoria do vereador WASHINGTON LUIZ 

ALENCAR HOLANDA que concede título de cidadão paracuruense ao senhor Kildery 

Lourenço da Silva Moura, e dá outras providências. 

 

Projeto de Indicação 030/2019 de autoria da vereadora CAROLINA BERNARDO TORRES E 

SILVA que indica ao Executivo Municipal que institua o fundo do conselho municipal da 

pessoa com deficiência. 

 

 Projeto de Indicação 031/2019 de autoria da vereadora RACHEL DE SOUSA VIEIRA 

MARQUES que Institui, organiza e regula o funcionamento da Feira Livre do Muriti, e dá 

outras providências. 



 Projeto de Indicação 032/2019 de autoria do vereador FRANCISCO JOSÉ SANTIAGO que 

dispõe sobre a proibição de cobrança de taxa de religação de energia elétrica e de 

água no município de Paracuru que especifica e dá outras providências. 

 

7. Não havendo mais matéria pra o expediente, vamos passar para ordem do dia. 

 

ORDEM DO DIA: 

 

ESTÁ EM VOTAÇÃO:  Projeto de Decreto Legislativo 050/2019 de autoria do vereador 

MAURO CÉZAR QUEIROZ DE FREITAS, que dispõe sobre a concessão de título de cidadã 

paracuruense a senhora Maria Solange Paulino de Mendonça, e dá outras providências. 

[     ] APROVADO 

[     ] REJEITADO 

 

ESTÁ EM VOTAÇÃO:  Projeto de Decreto Legislativo 056/2019 de autoria da vereadora 

RACHEL DE SOUSA VIEIRA MARQUES que dispõe sobre a concessão de título de cidadão 

paracuruense ao senhor Ubiraci Uchoa Barreira Junior. 

[     ] APROVADO 

[     ] REJEITADO 

 

ESTÁ EM VOTAÇÃO:  Projeto de Decreto Legislativo 057/2019 de autoria da vereadora 

RACHEL DE SOUSA VIEIRA MARQUES que dispõe sobre a concessão de título de cidadão 

paracuruense ao senhor Francisco Cláudio Pinto Pinho. 

[     ] APROVADO 

[     ] REJEITADO 

 

ESTÁ EM VOTAÇÃO:  Projeto de Decreto Legislativo 058/2019 de autoria do vereador 

MAURO CÉZAR QUEIROZ DE FREITAS que dispõe sobre a concessão de título de cidadã 

paracuruense a senhora Maria Solonária Paulino, e dá outras providências. 

[     ] APROVADO 

[     ] REJEITADO 

 

ESTÁ EM VOTAÇÃO:  Projeto de Decreto Legislativo 059/2019 de autoria do vereador 

MAURO CÉZAR QUEIROZ DE FREITAS que dispõe sobre a concessão de título de cidadão 

paracuruense ao senhor Antônio Valdir de Mendonça, e dá outras providências. 

[     ] APROVADO 

[     ] REJEITADO 

 

ESTÁ EM VOTAÇÃO:  Projeto de Decreto legislativo 060/2019 de autoria do vereador 

MIGUEL DE SOUSA que concede título de cidadão paracuruense ao senhor Diego Martins 

de Jesus, e dá outras providências. 

[     ] APROVADO 

[     ] REJEITADO 

 



ESTÁ EM VOTAÇÃO:  Projeto de Decreto legislativo 061/2019 de autoria do vereador 

MIGUEL DE SOUSA que concede título de cidadã paracuruense a senhora Angela Maria 

Bringel Lima de Oliveira, e dá outras providências. 

[     ] APROVADO 

[     ] REJEITADO 

 

ESTÁ EM VOTAÇÃO:  Projeto de Decreto legislativo 062/2019 de autoria do vereador 

MIGUEL DE SOUSA que concede título de cidadão paracuruense ao senhor Francisco 

Jurandy de Oliveira, e dá outras providências.   

[     ] APROVADO 

[     ] REJEITADO 

 

ESTÁ EM VOTAÇÃO:  Projeto de Decreto legislativo 063/2019 de autoria do vereador 

MAURO CÉZAR QUEIROZ DE FREITAS que concede título de cidadã Paracuruense a 

senhora Marilia Braga Marcelino de Brito, e dá outras providências. 

[     ] APROVADO 

[     ] REJEITADO 

 

ESTÁ EM VOTAÇÃO:  Projeto de Decreto legislativo 064/2019 de autoria do vereador 

MAURO CÉZAR QUEIROZ DE FREITAS que concede título de cidadão Paracuruense ao 

senhor Francisco de Assis dos Santos, e dá outras providências.  

[     ] APROVADO 

[     ] REJEITADO 

 

ESTÁ EM VOTAÇÃO:  Projeto de Decreto Legislativo 065/2019 de autoria do vereador 

WASHINGTON LUIZ ALENCAR HOLANDA que concede de cidadão paracuruense a senhor 

Francisco Luiz Pessoa de Oliveira, e dá outras providências. 

[     ] APROVADO 

[     ] REJEITADO 

 

ESTÁ EM VOTAÇÃO:  Projeto de Decreto Legislativo 066/2019 de autoria do vereador 

WASHINGTON LUIZ ALENCAR HOLANDA que concede título de cidadão paracuruense ao 

senhor Pedro Moura Neto, e dá outras providências. 

[     ] APROVADO 

[     ] REJEITADO 

 

ESTÁ EM VOTAÇÃO:  Projeto de Decreto Legislativo 067/2019 de autoria do vereador 

WASHINGTON LUIZ ALENCAR HOLANDA que concede título de cidadão paracuruense ao 

senhor Kildery Lourenço da Silva Moura, e dá outras providências. 

[     ] APROVADO 

[     ] REJEITADO 

 



ESTÁ EM VOTAÇÃO:  Requerimento 143/2019 de autoria da vereadora JOSEFA LAURA 

BATISTA DE ARAUJO que solicita ao Executivo Municipal providências para a reposição 

de lâmpadas nos postes da Rua Elieser Sampaio, no Bairro Carlotas. 

[     ] APROVADO 

[     ] REJEITADO 

 

ESTÁ EM VOTAÇÃO:  Projeto de Indicação 030/2019 de autoria da vereadora CAROLINA 

BERNARDO TORRES E SILVA que indica ao Executivo Municipal que institua o fundo do 

conselho municipal da pessoa com deficiência. 

[     ] APROVADO 

[     ] REJEITADO 

 

 ESTÁ EM VOTAÇÃO:  Projeto de Indicação 031/2019 de autoria da vereadora RACHEL DE 

SOUSA VIEIRA MARQUES que Institui, organiza e regula o funcionamento da Feira Livre do 

Muriti, e dá outras providências. 

[     ] APROVADO 

[     ] REJEITADO 

 

 ESTÁ EM VOTAÇÃO:  Projeto de Indicação 032/2019 de autoria do vereador FRANCISCO 

JOSÉ SANTIAGO que dispõe sobre a proibição de cobrança de taxa de religação de 

energia elétrica e de água no município de Paracuru que especifica e dá outras 

providências. 

[     ] APROVADO 

[     ] REJEITADO 

 

8. Não havendo mais matéria para ordem do dia, vamos passar para a tribuna livre. 

Convido a senhora Maria de Lourdes coordenadora geral do SINTECT-CE. 

 

9. Convido os senhores vereadores que estiverem inscritos para fazer uso da tribuna. 

  

10. Não havendo mais nenhum vereador inscrito ou mais nada a tratar dou por 

encerrada a presente sessão.  Bom dia a todos.  

 


