Assessoria Legislativa
PAUTA
SESSÃO Nº 33/2022
02/06/2022 QUINTA – FEIRA
SESSÃO ORDINÁRIA
1. O Presidente faz as comunicações e indagações que se fizerem necessárias.
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 (3 da situação x 2 da oposição), 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 271/2022
Autoria – Nazimar Nogueira Nascimento
Solicita que seja feito o calçamento da Rua Raimundo Neres de Souza, assim como também a
conclusão do calçamento da Rua Deusimar Mendes da Silva, localizadas no Bairro Putiú.
(2) Requerimento Nº 272/2022
Autoria – Nazimar Nogueira Nascimento
Solicita a reforma das Unidades Básicas de Saúde do Bairro Campo Novo e do Distrito de Dom
Maurício.
(3) Requerimento Nº 273/2022
Autoria – Francisco Jackson Perigoso de Oliveira
Solicita do Prefeito Municipal Ricardo José Araújo Silveira, estudo financeiro e a viabilidade do
reajuste salarial aos professores (Serviços Prestados SP) do Município de Quixadá.
Voto de Pesar:
(1) Requerimento Nº 274/2022
Autoria – Francisco Jackson Perigoso de Oliveira
Solicita que seja feito o registro nos anais da Câmara do voto de profundo pesar pelo falecimento
do Sr. José Claudenor Gomes de Holanda, fato ocorrido em 27/05/2022, um minuto de silêncio
em homenagem póstuma e endereçado oficio à família enlutada formulando voto de pêsames
pela perda irreparável.
6. O Presidente solicita ao secretário para fazer a leitura do projeto abaixo e o entrega às comissões
competentes:
a) Projeto de Indicação Nº 02/2022
Autoria – Francisco Jackson Perigoso de Oliveira
Revoga inciso de artigo da Lei Complementar de nº. 001 de 23 de novembro de 2007, que
instituiu o Regimento Jurídico dos Servidores Públicos Municipais de Quixadá.
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7. O Presidente solicita ao secretário para fazer a leitura do parecer abaixo:
a) Projeto de Lei Nº 015/2022
Autoria – Poder Executivo
Atualiza o piso salarial do Município de Quixadá, dos agentes comunitários de saúde (ACS) e
agente de combate às endemias (ACE), nos termos da EC 120/2022.
8. 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.
9. O presidente coloca o parecer do projeto abaixo em discussão e votação:
a) Projeto de Lei Nº 015/2022
Autoria – Poder Executivo
Atualiza o piso salarial do Município de Quixadá, dos agentes comunitários de saúde (ACS) e
agente de combate às endemias (ACE), nos termos da EC 120/2022.
10. O presidente coloca o projeto abaixo em primeira discussão e votação:
a) Projeto de Lei Nº 015/2022
Autoria – Poder Executivo
Atualiza o piso salarial do Município de Quixadá, dos agentes comunitários de saúde (ACS) e
agente de combate às endemias (ACE), nos termos da EC 120/2022.
11. NÃO HAVENDO MAIS MATÉRIA O PRESIDENTE DECLARA ENCERRADA A SESSÃO E MARCA
A OUTRA.

