PAUTA
SESSÃO Nº72/2021
09/12/2021 QUINTA – FEIRA
SESSÃO ORDINÁRIA
1. O Presidente faz as comunicações e indagações que se fizerem necessárias e comunica ao

plenário que teremos a participação do Professor Júlio Cezar Dantas da Silva, que irá fazer
uma explanação sobre direitos adquiridos dos professores, e constitui uma comissão de três
vereadores para convida-lo e conduzi-lo ao plenário, convida-o para tomar assento na mesa e
lhe concede a palavra.
2. O presidente solicita ao secretário para fazer a leitura da correspondência recebida.
3.Comunicações parlamentares (10 minutos).
4.Palavra Facultada com inscrição de no máximo 5 vereadores, sendo que cada vereador terá
disponível 10 minutos para fazer uso da palavra.
1º - ___________________________
2º - ___________________________
3º - ___________________________
4º - ___________________________
5º - ___________________________
5. O Presidente solicita ao secretário para fazer a leitura dos requerimentos abaixo e os coloca em
discussão e votação:
(1) Requerimento Nº 474/2021
Autoria – Daniel Gomes do Nascimento

Solicita que seja feito o calçamento da Rua Alto da Boa Vista, onde fica localizado o
novo posto de saúde, no Distrito de Califórnia.
(2) Requerimento Nº 475/2021
Autoria – Daniel Gomes do Nascimento

Solicita do Prefeito Municipal de Quixadá a construção de 02 km de pista, da CE 060
ao Distrito de Califórnia.
(3) Requerimento Nº 476/2021
Autoria – Nazimar Nogueira Nascimento

Solicita a pavimentação e saneamento da Rua José Viana de Souza, no Bairro Lagoa.
(4) Requerimento Nº 477/2021
Autoria – Francisco Wellington Borges Cunha

Solicita a desassorearão do açude da Comunidade de Saco-Grande, Distrito de Daniel
de Queiroz.
(5) Requerimento Nº 478/2021
Autoria – Aparecido Hildenio Alves Dutra

Solicita da secretária de saúde informações sobre os pagamentos do 14º salário dos
agentes de saúde e dos agentes de endemias.
6. Voto de Pesar:
(1) Requerimento Nº 479/2021
Autoria – Raimundo Nonato Nunes da Silva

Solicita que seja feito o registro nos anais da Câmara do voto de profundo pesar pelo
falecimento do Sr. José Everardo Fernandes Vieira, fato ocorrido em 07/12/21, um
minuto de silêncio em homenagem póstuma e endereçado ofício à família enlutada
formulando voto de pêsames pela perda irreparável.
7. O Presidente solicita ao secretário para fazer a leitura dos projetos abaixo:
a) Projeto de Decreto Legislativo Nº 010/2021
Autoria – Vereadores que Subscrevem

Concede a Medalha Municipalista Américo Barreira ao Governador Camilo Sobreira de
Santana.
b) Projeto de Lei Nº 031/2021
Autoria – Poder Executivo
Institui o Programa de Recuperação Fiscal do Município de Quixadá do ano de 2021(REFIS
2021).
c) Projeto de Lei Nº 032/2021
Autoria – Poder Executivo
Altera a Lei Municipal Nº 2.183 de 02 de dezembro de 2004.
8. O Presidente solicita ao secretário para fazer a leitura do parecer abaixo:
a) Projeto de Lei Nº 30/2021
Autoria – Poder Executivo
Autoriza a concessão de abono especial aos professores referente ao saldo remanescente do
FUNDEB no ano/exercício de 2021.
9. O presidente passa para a ORDEM DO DIA e faz a verificação da existência do quórum de maioria
absoluta, metade mais um dos membros da Câmara.
10. O presidente coloca o parecer do projeto abaixo em discussão e votação:
a) Projeto de Lei Nº 30/2021
Autoria – Poder Executivo
Autoriza a concessão de abono especial aos professores referente ao saldo remanescente do
FUNDEB no ano/exercício de 2021.
11. O presidente coloca o projeto abaixo em primeira discussão e votação:
a) Projeto de Lei Nº 30/2021
Autoria – Poder Executivo
Autoriza a concessão de abono especial aos professores referente ao saldo remanescente do
FUNDEB no ano/exercício de 2021.
12. O presidente coloca o projeto abaixo em segunda discussão e votação:

a) Projeto de Resolução Nº 05/2021
Autoria – Mesa Diretora
Institui o Código de Ética no âmbito da Câmara Municipal de Quixadá.
13. NÃO HAVENDO MAIS MATÉRIA O PRESIDENTE DECLARA ENCERRADA A SESSÃO E MARCA
A OUTRA.

