VAMOS DAR INÍCIO A SESSÃO ORDINÁRIA – DE 10 DE OUTUBRO 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 Primeira
Sessão Ordinária do Segundo Período Legislativo em 10 de Outubro 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. Vamos dar início ao expediente do dia, peço ao senhor secretário que leia as matérias
do expediente pela ordem.
PARA APRESENTAÇÃO:
PROJETO DE LEI 030/2019 de autoria do vereador Jose Maria da Silva Ribeiro que Institui o
dia Municipal da Capoeira e dá outr as providências.
REQUERIMENTO 136/2019 de autoria da vereadora Josefa Laura Batista de Araújo Solicita
que seja encaminhado a esta Casa Legislativa Projeto de Lei específico,
regulamentando os “Quinquênios”, que são gratificações por tempo de serviço nos
valores INTEGRAIS, os quais já fazem parte dos vencimentos dos servidores e professores
efetivos do município de Paracuru.
REQUERIMENTO 137/2019 de autoria do vereador Francisco Genival da Costa que solicita
a colocação de piçarra na estrada conhecida como Estrada Tapiré – na localidade de
Umarizeira, neste município.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 022/2019 de autoria do vereador Jose Maria da Silva
Ribeiro que concede Título de Cidadão Paracuruense ao senhor Antônio Cesar Felipe
Venâncio.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 023/2019 de autoria do vereador Jose Maria da Silva
Ribeiro que Concede Título de Cidadão Paracuruense ao senhor Raimundo Nonato da
Silva Sales.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 024/2019 de autoria do vereador Jose Maria da Silva
Ribeiro que Concede Título de Cidadão Paracuruense ao senhor José Ribamar de Souza.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 025/2019 de autoria da vereadora Rachel de Sousa
Vieira Marques que concede Título de Cidadão Paracuruense ao senhor Francisco
Fernando de Pádua Teixeira.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 026/2019 de autoria da vereadora Rachel de Sousa
Vieira Marques que concede Título de Cidadão Paracuruense ao senhor Francisco
Marcelo Monteiro Leão.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 027/2019 de autoria do vereador Miguel de Sousa que
concede Título de cidadão Paracuruense ao senhor Tiago Aguiar Abreu Portela Barroso.

6. Não havendo mais matéria pra o expediente, vamos passar para ordem do dia.
ORDEM DO DIA:
ESTÁ EM DISCUSSÃO: PROJETO DE LEI 030/2019 de autoria do PODER EXECUTIVO que
Autoriza o Poder Executivo Municipal a promover a desafetação de bem público de uso
comum e posterior alienação da área que indica e dá outras providências.
ESTÁ EM VOTAÇÃO: PROJETO DE LEI 030/2019 de autoria do PODER EXECUTIVO que
Autoriza o Poder Executivo Municipal a promover a desafetação de bem público de uso
comum e posterior alienação da área que indica e dá outras providências.
[ ] APROVADO
[ ] REJEITADO
ESTÁ EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO:
REQUERIMENTO 130/2019 de autoria do vereador MAURO CÉZAR QUEIROZ DE FREITAS que
Solicita ao Executivo Municipal providências na restruturação na ponte que liga o jardim
de cima ao jardim do meio, mais conhecida como a ponte do Dão.
[ ] APROVADO
[ ] REJEITADO
REQUERIMENTO 131/2019 de autoria do vereador MAURO CÉZAR QUEIROZ DE FREITAS que
Solicita ao Executivo Municipal que seja feito a estrada com piçarra na comunidade de
planalto no distrito de jardim, estrada essa que liga a CE-341 a comunidade de planalto.
[ ] APROVADO
[ ] REJEITADO

REQUERIMENTO 132/2019 de autoria do vereador MAURO CÉZAR QUEIROZ DE FREITAS que
Solicita ao Executivo Municipal que seja colocado piçarra e feito a estrada que dá
acesso a passagem molhada na Comunidade de Jussara, no distrito de jardim.
[ ] APROVADO

[

] REJEITADO

REQUERIMENTO 133/2019 de autoria do vereador FRANCISCO JOSÉ SANTIAGO que Solicita
ao Executivo Municipal a construção de 01 (uma) praça na comunidade das Quatro
Bocas e outra na comunidade dos Grossos, neste município.
[ ] APROVADO
[ ] REJEITADO
REQUERIMENTO 134/2019 de autoria da vereadora CAROLINA BERNARDO TORRES E SILVA
Solicita o Executivo Municipal a construção de redutores de velocidade (quebra-molas),
entre as Rua José Meireles e Rua Francisco Fernandes do vale (esquina do Doutor).
[ ] APROVADO
[ ] REJEITADO
REQUERIMENTO 135/2019 de autoria da vereadora CAROLINA BERNARDO TORRES E SILVA
Solicita o Executivo Municipal a construção de redutores de velocidade (quebra-molas),
na Rua José Lopes Meireles, nas proximidades da descida da Bica, nos dois sentidos, indo
e voltando.
[ ] APROVADO
[ ] REJEITADO

7.

Não havendo mais matéria para ordem do dia, vamos passar para a tribuna livre.
Convido os senhores vereadores que estiverem inscritos para fazer 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.

