
Ata da 2a Sessão Extraordinária do 2° Período Legislativo do 1° Ano da 7 0  Legislatura, em 
25 de Setembro de 2017. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de Setembro de 2017(dois mil e dezessete), reunidos 
no salão nobre da Câmara Municipal, às 9h:00min, situada na Avenida Jericoacoara n° 474, 
na cidade de Jijoca de Jericoacoara, com a presença dos Vereadores: José Amoldo Dias 
Ferreira, Raimundo Pedro de Araujo, Normendio de Carvalho, José Nelcivando Teixeira, 
José Vandevá da Silva, Cleângela Oliveira Souza, Claudionor Francisco de Vasconcelos e 
Francisco Roberto Pedro. Cumprimentando a todos, o senhor presidente José Amoldo Dias 
Ferreira, declarou em nome de Deus, aberta a presente sessão, que teve a seguinte pauta: 
entoação do Hino Nacional, assinatura do livro de presença, leitura, discussão e votação da 
ata da sessão anterior, que após ressalvada pelo Vereador Claudionor Tratores, e retificada 
em seguida, foi aprovada por unanimidade. Não houvera inscritos na palavra facultada. 
Ordem do dia: Leitura, discussão e votação do pedido de urgência urgentíssima e do seu 
incluso Projeto de Lei Complementar n° 05212017, que renomeia o Centro de Saúde Gabriel 
Brandão de Sousa como Hospital Municipal Gabriel Brandão de Sousa, reorganiza sua 
estrutura e funcionamento, altera a estrutura administrativa do Município e dá outras 
providências. No enlace da discussão os vereadores Amoldo Dias, Normendio de Carvalho e 
Claudionor Tratores enfatizaram a suma relevância da matéria em tela para otimizar o real 
benefício que o projeto produziria na saúde pública do município, causando impacto sem 
precedentes na função hospitalar, primando sempre, na qualidade dos serviços ofertados 
pelo hospital da cidade, além do explícito ganho social para a sociedade jijoquense. A 
mesma ação foi vista como suporte para o crescimento e desenvolvimento do município de 
Jijoca de Jericoacoara. Seguido o rito, o pedido de urgência urgentíssima e seu respectivo 
Projeto de Lei Complementar, com a dispensa dos Pareceres das comissões atinentes pelo 
Plenário, foram aprovados por unanimidade. Não havendo mais nada a tratar, o senhor 
presidente, declarou em nome de Deus encerrada a presente sessão, às 09h:40min (nove 
horas e quarenta minutos), que para constar, eu Normendio de Carvalho que secretariei esta 
sessão, lavrei a presente ata, que após lida, achada conforme e aprovada, será assinada 
pelo presidente, o secretário e demais vereadores do município de Jijoca de Jericoacoara 
que se fizeram presentes. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Jijoca de Jericoacoara - Ceará, 25 de Setembro de 2017. 
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