
ATA DA 05ª (Quinta) SESSÃO ORDINÁRIA DO 1° (PRIMEIRO) PERÍODO 

LEGISLATIVO DO ANO 2022 DA CÂMARA MUNICIPAL DE PACAJUS-

CEARÁ. Aos 10 (Dez) dias do mês de Fevereiro do ano de 2022 (dois mil 

e Vinte e dois), às dezoito horas, realizou-se no prédio da Câmara 

Municipal de Pacajus, localizado na Rua Raimundo Costa, nº 553, nesta 

cidade de Pacajus, a 05ª (Quinta) Sessão Ordinária do 1° (PRIMEIRO) 

Período Legislativo do ano de dois mil e Vinte e dois (2022). Invocando a 

proteção de Deus, agradecendo as presenças dos colegas vereadores, 

dos servidores da Casa, da imprensa, constatando que havia número 

legal, o Senhor Presidente Alaeldio Gomes Agostinho Amorim, declarou 

aberta a sessão, o mesmo saudou os presentes e pediu para que todos 

ficassem de pé para ouvir a execução do Hino do Município de Pacajus. 

Após este ato o Sr presidente submeteu a ata da sessão anterior ao 

plenário sendo aprovada e logo em seguida ordenou ao Vereador Elioenai 

Cordeiro da SIlva fazer a leitura da pauta da sessão que constava das 

seguintes matérias: 1. PROJETO DE LEI DO PODER EXECUTIVO 

MUNICIPAL Nº 07/2022 - ALTERA O ART. 2º DA LEI Nº 391 DE 17 DE 

JUNHO DE 2015, QUE CRIA A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO 

E TRANSPORTE DE PACAJUS, E ALTERA A LEI Nº 649 DE 08 DE 

MARÇO DE 2019 QUE ALTERA A LEI Nº 391 DE 2015 DA AUTARQUIA 

DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE PACAJUS.2. PROJETO DE LEI DO 

PODER LEGISLATIVO Nº 05/2022, ALTERA A LEI MUNICIPAL Nº 

395/2015 E ADOTA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.3. INDICAÇÃO Nº 

07/2022, INDICA AO SENHOR PREFEITO A REFORMA COMPLETA DA 

ACADEMIA DE SAÚDE DO BAIRRO LAGOA SECA. DE AUTORIA DO 

VEREADOR ELIOENAI CORDEIRO (LELEO).4. INDICAÇÃO Nº 08/2022, 

INDICA AO SENHOR PREFEITO À REFORMA COMPLETA E 

AMPLIAÇÃO DA CRECHE VOVÓ MARIA FRANCISCA DAS CHAGAS, 

POPULARMENTE CONHECIDA COMO CHAPEUZINHO VERMELHO, 

COM A CONSTRUÇÃO DE PLAYGROUND PARA AS CRIANÇAS E 

BRINQUEDOTECA. DE AUTORIA DO VEREADOR ELIOENAI 

CORDEIRO (LELEO). 5. INDICAÇÃO Nº 10/2022, INDICA AO SENHOR 

PREFEITO PROCEDER À REFORMA COMPLETA E AMPLIAÇÃO DA 

ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ALICE LOPES, COM A 

CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA E PARQUINHO 

PARA AS CRIANÇAS, NO BAIRRO ALDEIA PARQUE. DE AUTORIA DO 

VEREADOR ALAELDIO GOMES (DIDÃO).6. INDICAÇÃO Nº 11/2022, 

INDICA AO SENHOR PREFEITO A CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE 

NO BAIRRO ALDEIA PARK. DE AUTORIA DO VEREADOR ALAELDIO 

GOMES (DIDÃO).7. INDICAÇÃO Nº 12/2022, INDICA AO SENHOR 

PREFEITO QUE REALIZE UMA INTERVENÇÃO JUNTO COM A ENEL E 

FAÇA MELHORIAS NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 

ELÉTRICA NA LOCALIDADE FORMOSO, MEDIANTE A SUBSTITUIÇÃO 



DA REDE MONOFÁSICA POR REDE TRIFÁSICA DE ENERGIA 

ELÉTRICA. DE AUTORIA DO VEREADOR REGINALDO FIRMINO.8- 

REQUERIMENTO Nº 26/2022, REQUER DA MUNICIPALIDADE A 

REQUER DA MUNICIPALIDADE A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA 

ESCOLA MUNICIPAL MARIA VALCIRA, LOCALIZADA NO BAIRRO 

CONJUNTO COHAB. DE AUTORIA DO VEREADOR RONALDO MAIA.  

Em seguida o senhor Presidente pede as comissões que deem parecer 

sobre o Projeto de Lei nº 07 do Poder Executivo. As comissões deram 

pareceres favoráveis. Continuando o senhor Presidente coloca em 

discussão o PL nº 07/2022 do Poder Executivo, após discussão, foi 

colocado em votação e aprovado por 10 votos a favor e 2 contrários. Em 

seguida o senhor Presidente repassa para a comissão de Legislação o PL 

nº05/2022 do poder Legislativo. Continuando o senhor Presidente coloca 

em discussão a Indicação nº 07/2022 de autoria do vereador Elioenai 

Cordeiro (Leleo do Adail) que comenta que a mesma está inativa há algum 

tempo e necessita de uma reforma urgente. Colocado em votação, foi 

aprovado por unanimidade. Em seguida o senhor Presidente coloca em 

votação a Indicação nº 08/2022 de autoria do vereador Leleo do Adail 

comenta que a referida creche necessita de uma reforma e ampliação 

urgente, pois sua estrutura está muito precária. Colocado em votação, foi 

aprovado por unanimidade. Continuando o senhor Presidente coloca em 

discussão a Indicação nº 10/2022 de autoria do vereador Alaeldio (Didão)o 

mesmo comenta em suas palavras que a escola necessita de uma reforma 

urgente, o vereador Thor da Guiomar parabeniza o colega e subscreve. 

Colocado em votação, foi aprovado por unanimidade. Em seguida o 

senhor Presidente coloca em discussão a Indicação nº 11/2022 comenta 

que o referido bairro não tem uma sede própria da creche, pois o bairro é 

bem populoso., o vereador Erlando Lima parabeniza e subscreve. 

Colocado em votação, foi aprovado por unanimidade.  Continuando o 

senhor Presidente coloca em discussão a Indicação nº 12/2022 de autoria 

do vereador Reginaldo Firmino que comenta em suas palavras que foi 

pedido da comunidade para essa mudança de energia de monofásica para 

trifásica, a vereadora Rhaisa Menezes parabeniza o colega e subscreve. 

Colocado em votação, foi aprovado por unanimidade. Em seguida o 

senhor Presidente coloca em discussão o Requerimento nº 26/2022 de 

autoria do vereador Ronaldo Maia comenta que a referida escola necessita 

urgente desta reforma e ampliação, pois a estrutura está muito precária, a 

vereadora Rhaisa Menezes parabeniza e subscreve. Colocado em 

votação, foi aprovado por unanimidade. O senhor Presidente  encerra o 

primeiro expediente e declara aberto o segundo expediente. A senhora 

Tatiana Holanda devidamente inscrita vem a tribuna falar sobre os 

transportes universitários, começando em suas palavras afirmando que 



muitos alunos estão perdendo aula porque não tem transportes, fala ainda 

que os vereadores não estão se posicionando publicamente em relação 

aos universitários e não estão nem um pouco preocupado com os 

mesmos, finaliza suas palavras pedindo aos vereadores que deem mais 

atenção e celeridade pra isso, pois estamos sendo prejudicados. E 

convida a todos para domingo dia 13.02  irem protestar contra este 

absurdo que está acontecendo com os universitários. O vereador Rodrigo 

Araripe vem a tribuna e inicia suas palavras falando que o STF já decidiu 

e que os vereadores agora tem autonomia de fazer projetos que gerem 

custos. Fala ainda que é de uma irresponsabilidade sem tamanho do 

senhor prefeito o que está fazendo com os universitários, pois estão sendo 

prejudicados e muitos podem perder suas bolsas por falta. Finaliza suas 

palavras informando que protocolou no TCE denúncias de irregularidades 

de desvio de dinheiro e TED´s para conta de funcionários públicos. O 

vereador Erlando Lima comenta em suas palavras que antes de ontem 

esteve com o secretario Darlan para falar sobre o assunto dos 

universitários onde o mesmo informou que a maioria não estão com as 

documentações completas e pede que regularizem, finaliza dizendo que 

está procurando maneiras de resolver o problema. O vereador Eulálio 

Pontes vem a tribuna como líder de governo comenta que foi procurado 

para ser o intermediador deste debate, fala ainda que sexta teve com o 

secretario de educação Darlan, alguns universitários, procuradores e 

vereadores e tentamos chegar num bem comum. Como não havia mais 

nada a ser tratado o Senhor Presidente Alaeldio Gomes encerra a 

presente sessão. E para constar eu Elioenai Crdeiro que fui o Secretário 

subscrevi esta ata, a qual na sessão subsequente será lida discutida, 

aprovada e assinada por mim secretário e pelo presidente. Plenário 23 de 

maio da Câmara Municipal de Pacajus em 10 de Fevereiro de 2022. 


