
1 
 

SESSÃO DO DIA 26.11.2020 
 
 

Ata da 17ª (décima sétima) Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Jaguaruana, 2º 
período legislativo, realizada no dia 26 (vinte e seis) de novembro do ano de 2020 (dois 
mil e vinte).  Às 18h15 do dia supracitado, na ausência do Senhor Presidente, José Fábio 
Machado, o Senhor Vice-Prefeito, José Elias de Oliveira, declarou aberta a sessão, 
cumprimentou os presentes e em seguida solicitou ao 1º secretário, o vereador Jurandir 
Abreu Santiago que fizesse a chamada regimental dos senhores vereadores, que depois 
de concluída constatou que estavam presentes os vereadores:  Afraudizio Azevedo 
Soares, Aluísio Gomes da Rocha, Francisco Inaldo de Lima, João Bosco Pereira, José 
Augusto de Almeida Júnior, José Maria Mateus, José Alberto Barbosa Filho, José Elias de 
Oliveira, Jurandir Abreu Santiago, Marcus Rogério da Silva, Maria Neuma de Melo e 
Reginaldo Araújo da Silva. Não estava presente o vereador José Fábio Machado, mas já 
havia se justificado. Logo em seguida foi feito 01(um) minuto de silêncio pelos 
falecimentos do Dr. Lázaro Teles Felinto e do Senhor Francisco Abreu. Prosseguindo, o 
senhor presidente informou que a ata da sessão ordinária realizada no dia 19 de 
novembro de 2020 foi disponibilizada eletronicamente para todos os vereadores e 
estava aberta a observações. A mesma depois de aprovada pelos presentes foi assinada. 
Continuando com o expediente constou as seguintes matérias: Projeto de Lei Nº 
09/2020, reconhece ser de utilidade pública a Instituição Cultural Grupo Belas Artes e 
dá outras providências; Requerimento Nº 01/2020 de autoria dos vereadores da 
bancada de oposição, solicitando do Diretor da Jprev os comprovantes de pagamento 
do parcelamento; Requerimento Nº 22/2020 de autoria do vereador Afraudizio Azevedo 
Soares, solicitando do chefe do poder executivo que seja construída uma estrada ligando 
a comunidade de Horta a localidade de Mutambas, no trecho que passa pela 
propriedade do Senhor Leudo Isaías.   Logo em seguida, usando a fala de pequeno 
expediente, o vereador Afraudizio Azevedo Soares saudou a todos, destacou os 
requerimentos que apresentou, um em conjunto com colegas da bancada de oposição, 
disse que está pedindo informações da situação dos repasses do parcelamento da Jprev, 
tendo em vista que a gestão está se encerrando e vai se iniciar uma nova a partir de 
janeiro. Outro requerimento trata da restauração da estrada das Mutambas que no 
momento não tem problemas, mas quando se inicia a estação do inverno fica difícil a 
locomoção dos moradores, então disse que espera que a gestão faça um trabalho 
naquele local. Em seguida, o vereador José Maria Mateus destacou a participação do 
jovem Nando, representante do Grupo Belas Artes, que na última sessão divulgou o 
trabalho cultural realizado pelos mesmos em nosso município, então apresentou um 
projeto de lei tornando essa instituição como de utilidade pública, em reconhecimento 
desse trabalho que tira os jovens da ociosidade.   Dando sequência, na ordem do dia 
constou as seguintes matérias: Requerimentos. Aprovados por unanimidade dos 
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presentes. Logo em seguida, usando a tribuna, o vereador Naldo Quirino saudou a todos 
e iniciou sua fala reforçando as palavras do colega vereador Afraudizio Soares em 
relação a situação da Jprev, disse que é uma luta antiga sua, que sempre defendeu que 
precisa ter responsabilidade com a previdência dos servidores, então querem ter 
conhecimento de como estão os repasses do parcelamento aprovado na câmara. Em 
aparte, o vereador José Maria Mateus falou que tem conhecimento das dificuldades da 
Jprev, relatou o aumento da alíquota dos servidores que vai aumentar em virtude da 
reforma da previdência e que deve acontecer também em nosso município e, o 
executivo vai ter que encaminhar esse projeto ao legislativo. Retornando a palavra, o 
vereador Naldo Quirino disse que o executivo tem que discutir esse assunto com a 
câmara e com os servidores do município. Dando continuidade, informou que esteve 
em Fortaleza reunido com Ana Teresa, tratando de vários assuntos, pensando no bem 
do povo de Jaguaruana, relatou também que o Governo do Estado anunciou a liberação 
de projetos de água para vários municípios e o grupo está comprometido em continuar 
o trabalho. Finalizou com um boa noite. Em seguida foi facultada a palavra e como não 
houve nenhuma solicitação do uso da mesma e por não ter nada mais a tratar o Senhor 
Presidente em exercício agradeceu a presença de todos, desejou um boa noite e 
declarou encerrada a Sessão. A presente ata depois de aprovada vai pelos presentes 
assinada. 

 


