
VAMOS DAR INÍCIO A SESSÃO ORDINÁRIA – DE 07 DE FEVEREIRO DE 

2019 

 

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

pela ordem. 

 

2. Em nome de Deus, declaro aberta a Primeira Sessão Ordinária do Primeiro Período 

Legislativo em 07 de Fevereiro de 2019. 

 

 

3. Solicito ao Senhor Secretário que faça a leitura da ata da 16ª sessão ordinária do 

segundo período legislativo de 2019, ata da Sessão Solene de Entrega de Título de 

Cidadão Paracuruense, da ata da Sessão Especial para Posse dos Membros da Mesa 

Diretora para a Câmara Municipal de Paracuru, da ata da primeira Sessão 

Extraordinária do primeiro Período legislativo de 2019 e a ata da Segunda Sessão 

extraordinária do Primeiro Período Legislativo. 

 

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

se manifeste. 

 

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

do expediente pela ordem.  

 

PARA APRESENTAÇÃO: 

 

-  Projeto de Lei 003/2019 de autoria do Poder Executivo que cria a Junta Médica Pericial 

do Município de Paracuru, estabelece normas para o seu funcionamento e dá outras 

providências. 

 

-Projeto de Lei 001/2019 de autoria da Vereadora Rachel de Sousa Vieira Marques, que 

dispõe sobre a instituição, no calendário de eventos do município de Paracuru, o dia 

Municipal da Pessoa Idosa, a ser comemorado em 17 de maio, e dá outras providências. 

 



-Projeto de Lei 002/2019 de autoria do vereador José Maria da Silva Ribeiro que dispõe 

sobre a implantação de Centro de Criação Artesanal e Cultural de Paracuru. 

 

-Projeto de lei 003/2019 de autoria do vereador José Maria da Silva Ribeiro que 

denomina a rua Cleonice Rocha de Souza. 

 

-Requerimento 001/2019 de autoria do vereador Paulo Cézar Moreira Pessoa que solicita 

à Prefeitura Municipal de Paracuru a implantação de mecanismos de acesso à internet 

WIFI LIVRE E GRATUITO na Praça Matriz e nos distritos do Município de Paracuru. 

 

- Requerimento 002/2019 de autoria da Vereadora Carolina Bernardo Torres e Silva que 

dispõe sobre a pavimentação em calçamento interligando as localidades de Campo 

de Semente I e Campo de Semente II. 

 

-Requerimento 003/2019 de autoria da vereadora Carolina Bernardo Torres e Silva, que 

dispõe sobre a implantação de um terceiro turno no posto de saúde Iracema Braga 

Sanders com profissionais especializados. 

 

-Requerimento 004/2019 de autoria do vereador Francisco Genival da Costa que solicita 

a implantação de calçamento na Rua Erimar Alexandre da Costa. 

 

-Requerimento 005/2019 de autoria do vereador José Maria da Silva Ribeiro que solicita 

a construção de um redutor de velocidade (quebra-molas), conforme Resolução 

nº600/2016 do conselho nacional de trânsito- CONTRAN, sito a Rua José Valmir Martins, 

em frente ao numeral 407, bairro Conjunto Nova Esperança. 

 

-Requerimento 006/2019 de autoria do Presidente Miguel de Souza que solicita a 

recuperação do calçamento e da iluminação no bairro Vila São José. 

 

-Requerimento 007/2019 de autoria do Presidente Miguel de Sousa que solicita o 

fornecimento de uma máquina para nivelar o campo no Bairro Atlântico. 

 



- Projeto de Indicação 001/2019 de autoria do vereador Francisco José Santiago que 

dispõe sobre a criação da Guarda Mirim do município de Paracuru. 

 

- Projeto de Indicação 002/2019 de autoria do vereador Francisco José Santiago que 

institui o mês de Julho como o mês de promoção à prática de esportes de praia e inclui 

no Calendário Oficial de Eventos do Município de Paracuru, na forma que indica. 

 

6. Não havendo matéria para ordem do dia, vamos passar para a Tribuna Livre. Convido 

o Adriano Barbosa de Sousa para fazer uso da tribuna. 

 

7. Não havendo mais nenhum convidado inscrito, convido os senhores vereadores que 

estiverem inscritos para fazerem uso da tribuna. 

 

8. Não havendo mais nenhum vereador Inscrito ou mais nada a tratar dou por encerrada 

a presente sessão. Bom dia a todos.  

 


