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PAUTA DA 28ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ERERÉ, 

AOS 16 DE SETEMBRO DE 2022. 
 

 

 

1. Requerimento nº. 068/2022 de autoria do vereador Djalma Paiva, requerer da senhora 

Secretária de Educação e Desporto, Charlene Alves Paiva, que envide esforços, no 

sentido de viabilizar a instalação de letreiros ou mande confeccionar placas com a 

denominação de cada escola da rede municipal de ensino do nosso município, e se possível, 

que seja realizada a instalação de letreiros na parte lateral de cada uma. 

 

2. Indicação nº. 022/2022 de autoria dos vereadores Djalma Paiva que vem Indicar o PL, que 

dispõe sobre a realização de cursos sobre noções de primeiros socorros para professores e 

demais funcionários das escolas públicas da rede municipal e estadual de ensino do Município. 

 

3. Indicação nº. 023/2022 de autoria dos vereadores Djalma Paiva que vem Indicar PL, 

institui, no âmbito do município de Ereré, o "Programa de valorização e atenção à saúde 

do professor", na forma que indica. 

 

4. Indicação nº. 024/2022 de autoria dos vereadores Djalma Paiva que vem Indicar PL, que 

dispõe sobre o Programa Casa de Acolhida para a Terceira Idade.  

 

TRAMITAÇÃO 

 

1. Projeto de lei nº. 010/2022 de autoria do Poder Executivo, que autoriza a Chefe do 

Executivo Municipal a delegar as ações e serviços de saneamento básico em localidade 

rurais ou pequeno porte do município de Ereré/Ceará para o sistema integrado de 

saneamento rural da bacia hidrográfica do baixo e médio Jaguaribe e suas associações 

filiados e dá outras providências.  

2. Projeto de lei nº. 002/2022 de autoria do Poder Legislativo, que dispõe sobre a criação 

do programa "Posso te ouvir" no âmbito das escolas municipais do município de Ereré. 
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