
 
 

 
 

 

PAUTA DA 2ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 16° LEGISLATURA – Art. 150 do 
Regimento Interno 
 
 
I - EXPEDIENTE: 

 

Item 1 – Decreto Municipal n° 001/2021, do Poder Executivo, referente ao 

repasse à Câmara Municipal de Altaneira;  

  

Item 2 – Projeto de Lei n° 002/2021, de autoria do Vereador Ariovaldo Soares, 

proibindo o uso de fogos de artifício, com estampido ou estouro, em 

todo o território do Município de Altaneira; 

 

Item 3 – Ofício n° 003/2021, da Secretaria Municipal de Infraestrutura, referente 

ao requerimento 001/2021, da Vereadora Roberci Vania Oliveira, 

comunicando sobre as devidas providências nas vias públicas, demais 

prédios públicos e, também, sobre as trocas das luminárias;  

  

Item 4 – Ofício n° 004/2021, da Secretaria Municipal de Infraestrutura, referente 

ao requerimento 003/2021 da Vereadora Rafaela Gonçalves, 

comunicando sobre as providências quanto a ampliação da rota para a 

coleta de lixo e a adição de mais um dia para a coleta, como também a 

colocação de tambores em locais estratégicos; 

 

Tema Livre: Palavra dos Vereadores. 

 

II – ORDEM DO DIA: 

 

Item 1 – Projeto de Lei n° 017/2020, do Poder Executivo, que dispõe sobre a 

contratação de pessoal para a Secretaria de Saúde e adota outras 

providências; 

 



 
 

 
 

Item 2 – Requerimento n° 006/2021, de autoria do vereador Ariovaldo Soares, 

solicitando ao Poder Executivo Municipal, a elaboração de projeto de 

lei convocando Concurso Público Municipal; 

 

Item 3 – Requerimento n° 007/2021, de autoria da Vereadora Rafaela 

Gonçalves, solicitando a Secretaria de Infraestrutura do Município, o 

envio de máquinas para a limpeza/desobstrução do leite do riacho do 

Felipe do Sítio Cachimbo; 

 

Item 4 – Requerimento n° 008/2021, de autoria da Vereadora Zuleide Ferreira, 

solicitando o encaminhamento de expediente ao Presidente de Aguas 

e Esgotos do Ceará – CAGECE, referente a retomada da construção 

de saneamento básico na sede do Município; 

 

 

Item 5 – Requerimento n° 010/2021, de autoria da Vereadora Rafaela 

Gonçalves, solicitando ao Secretário de Meio Ambiente, o Sr. Antonio 

Cesar Cristovão, a reativação do Programa Municipal de Aração e 

Preparo do Solo – PROMAPS; 

 

Item 6 – Requerimento n° 011/2021, de autoria da Vereadora Rafaela 

Gonçalves, pedindo encaminhamento ao Secretário de Infraestrutura o 

Sr. Genival Ponciano da Silva, para pavimentação em pedra tosca da 

estrada de acesso aos sítios Bananeiras e Pau Branco, e pavimentação 

asfáltica da ladeira de acesso ao Distrito do São Romão; 

 

Item 7 – Requerimento n° 012/2021, de autoria da Vereadora Rafaela 

Gonçalves, solicitando, ao Secretário de Infraestrutura o Sr. Genival 

Ponciano da Silva, a reforma da Escola Municipal Joaquim de Mais e a 

construção completa da cobertura de sua quadra esportiva. 

 


