
Ata da ia  Sessão Ordinária do 2 0  Período Legislativo do 1 0  Ano da 8 
Legislatura, em 06 de Agosto de 2021. Aos 06(seis) dias do mês de Agosto 
de 2021 (dois mil e vinte um), as 09:06 reunidos presencialmente , aconteceu a 
Sessão presencial, transmitida ao vivo, pelo facebook, na página oficial da 
Câmara Municipal e transmitida pela rádio boa nova FM, com a presença dos 
seguintes vereadores: Raimundo Pedro de Araújo, José Jair Silva de 
Vasconcelos, Francisco Reginaldo de Vasconcelos, José Valdenes Penha, 
Antônio Daniel de Souza, Antônio Maurício de Freitas Carneiro, Cleângela 
Oliveira Sousa, Fernando Edson de Sousa, Francisco Everardo Gomes, José 
Amoldo Dias Ferreira e José Nelcivando Teixeira. Cumprimentando a todos com 
um bom dia, o Senhor Presidente Raimundinho Torquato, declarou aberta a 
presente Sessão, na sequência colocou em discussão e votação a Ata da 
Sessão anterior, que foi aprovada por unanimidade. A palavra facultada iniciou 
com a vereadora Cleângela Marçal, que desejou um bom dia a todos, saudou os 
Nobres Colegas na pessoa do presidente da sessão, assessores parlamentares, 
funcionários da Câmara e os que acompanham pelos meios de comunicação. 
Compartilhou da sua alegria e gratidão em retornar os trabalhos presenciais, 
agradeceu a Deus pela saúde e pelos desafios durante a pandemia. Reforçou o 
pedido a todos em mantermos os protocolos sanitários, pois a pandemia não 
acabou e nos assustamos em vir uma nova cepa(delta) que pode causar muitos 
estragos em nossa vida. Frisou da importância da vacinação, que as pessoas 
possam se vacinar quando chegar sua faixa etária. Colocou sua preocupação 
referente ao retorno das aulas presenciais, que certamente vai exigir muito da 
secretaria de educação a respeito dos cuidados durante a preparação e 
condições em manter segura a saúde coletiva nessa pandemia. Que o secretário 
Vitor tome os devidos cuidados ao transportar os alunos, pois a mesma disse 
que recebeu várias ligações de pais preocupados na logística dos transportes 
escolares, que ao ser colocado crianças e adolescentes nos ônibus poderá 
ocasionar aglomeração, que além do motorista vá outra pessoa para que possa 
controlar os estudantes dentro dos ônibus durante a condução. Outra 
preocupação é sobre os recreios, ainda não há definição como será a logística, 
pois teremos em torno de 80, 100, 150 alunos no recreio dependendo da escola, 
salientou da necessidade do ensino presencial, mas em primeiro lugar estar os 
cuidados a vida e disse que ao conhecer o trabalho do secretário Vitor, o mesmo 
tem muita sensatez e que é preciso se tomar cuidados com os pontos colocados 
para lhe dar com toda a situação, que vem se aproximando em nossa região. 
Falou da alegria de ter participado dia 22 de Julho de ano da 1 Conferência 
Municipal de Políticas para as mulheres, em que houve a participação 
expressiva de mulheres nas discussões, por meio da Secretaria de Assistência 
Social, CREAS e boa participação de homens. Durante a conferência teve a 
discussão referente a Igualdade de gênero com o objetivo de que as mulheres 
não sofram violências, nem homens, crianças, que não haja nenhum tipo de 
violência, principalmente a violência doméstica, não podemos deixar camuflado. 
As mulheres não podem ser violentadas psicologicamente, fisicamente, 
moralmente, patrimonialmente, nesse mês do Agosto lilás levamos a discussão 



para os homens. O CREAS faz um bom trabalho em cima desse tema. Como 
demanda da conferência a vereadora apresenta na sessão uma lei que inclua o 
ensino da lei Maria da Penha no currículo escolar das escolas municipais, 
levando os professores a iniciar as discussões em sala de aula, assim como 
toda a sociedade, pede o apoio dos Nobres Colegas e acredita que na secretaria 
de educação será feito um trabalho com responsabilidade nas escolas. Teremos 
uma sociedade melhor se não escondermos os problemas debaixo do tapete. O 
vereador Dr. Maurício Freitas desejou um bom dia a todos, saudou os que estão 
presentes, os internautas que acompanham nas redes sociais e a mesa diretora 
na pessoa do presidente da sessão. Falou da sua alegria de retornar as sessões 
presenciais, após o recesso parlamentar, aos pares que foram eleitos 
democraticamente pelo povo para representá-los. Frisou que sente-se honrado 
em participar da Câmara e que está a disposição para trabalhar para o povo. 
Parabenizou a vereadora Cleângela ao participar da 1 Conferência Municipal de 
políticas para as mulheres, ratificou que seu assessor participou representando-
o. Frisou que o parlamento precisa discutir os assuntos referente as mulheres, 
no qual tem representatividade com uma vereadora mulher, também 
parabenizou a vereadora sobre a iniciativa de trazer o projeto de lei referente as 
mulheres. A violência contra a mulher necessita ser sanada e com certeza o 
legislativo vai abraçar a causa. O vereador propôs verbalmente em criar a 
procuradoria da mulher, para que possam se sentir prestigiadas e ter 
representatividade no parlamento para acolher, defender de qualquer tipo de 
violência existente, irá oficializar a proposta e encaminhar ao legislativo. O 
vereador Reginaldo Jeri saudou a todos com um bom dia, compartilhou da sua 
alegria em retornar as sessões presenciais, parabenizou a secretaria do 
Legislativo com o presidente da sessão por expor os quadros dos vereadores 
em galeria, contando a história do Legislativo, todos os vereadores que já 
passaram pela Câmara Municipal deram a sua contribuição e os atuais também 
dando a sua contribuição. Falou de demandas que estavam em andamento e 
durante o recesso parlamentar procurou dar agilidade. Juntamente com o 
secretário de Aquicultura e Pesca Chico Bento estiveram em uma agenda de 
reuniões na Capital Cearense, onde participaram de uma reunião na SDA-
Secretaria de Desenvolvimento Agrário, na pauta com o secretário executivo da 
secretaria de Pesca do Estado, Thiago Sá Pontes, Chico Bento apresentou as 
demandas da atividade pesqueira: Peixamento 2021, kit pescador e kit escritório, 
que são recursos direcionados aos pescadores de todo o Estado. O secretário 
Thiago Sá disse ao secretário Chico Bento que se faz necessário os pescadores 
estarem filiados a colônia de pescadores, terem o RGP-Registro Geral do 
Pescado e a Colônia está em dia com a Confederação Brasileira das Colônias, 
Reginaldo Jeri orientou aos pescadores do município que se filiem na Colônia de 
Pescadores do município, que procurem o presidente Sr. Manelin no Mangue 
Seco, para que juntos possam viabilizar os recursos destinados. Participaram de 
outra reunião no IDACE, com o Diretor Técnico de Operações Dr. Paulo 
Henrique, Chico Bento solicitou documentos de título de terra do local onde será 
a nova pesqueira, estaleiro, câmara fria e a sede da Colônia de pescadores Z-
30. Dr. Paulo Henrique solicitou a topografia do espaço e oficializar os pedidos. 



Ainda estiveram com o Deputado Federal Domingos Neto, no qual foram bem 
recebidos em sua residência, ressaltou que o deputado já havia destinado 
recursos para o nosso município. Foi apresentado ao deputado as demandas 
dos prestadores de serviços turísticos, solicitaram uma emenda parlamentar 
para a construção de 2 pontes na passagem do sítio e uma brinquedopraça para 
nossas crianças da Vila de Jericoacoara que um sonho desde 2018. O deputado 
se colocou a disposição para atender as demandas do nosso povo. Agradeceu 
ao Prefeito Lindbergh Martins que articulou as reuniões, abriu as portas das 
secretarias do Estado para que pudessem ter ido em busca dos recursos, 
salientou em forma de gratidão pelo apoio do Prefeito em apoiar os projetos da 
atividade pesqueira e do povo. Frisou que juntos possam ir em busca de 
políticas públicas para a população. O vereador compartilhou da receptividade 
ao Capitão de mar e guerra, senhor Barillo (Capitão dos Portos do Ceará), o 
Tenente-Capitão Márcio Luiz Neto e o Sargento Walney Brito. No qual tiveram 
uma reunião, na pauta: O gerenciamento costeiro da área da praia de 
Jericoacoara, Economia Azul, inclusão da área do farol como ponto turístico, 
conscientização ambiental e combate ao lixo no mar realização de cursos 
aquaviário, para os pescadores e a realização de regatas ecológicas e outros. A 
parceria da Prefeitura Municipal de Jijoca de Jericoacoara com a Marinha do 
Brasil vem se fortalecendo. Frisou a sua participação na 1 Confrência Municipal 
em combate a violência da mulher e se colocou a disposição para apoiar o 
projeto da vereadora Cleângela Marçal sobre o combate a violência da mulher. 
Falou das ações realizadas pela Autarquia de Jericoacoara, Superintendente 
Banedita Neta, foram: Terraplanagem nas ruas e becos em parceria com a 
infraestrutura, produção dos selos dos veículos de moradores, mutirões de 
limpeza na Vila em parceria com a usina de reciclagem, trabalho artístico de 
pintura e harmonização em diversos pontos da vila, arborização na entrada da 
vila com a plantação de palmeiras, reabertura e manutenção dos banheiros 
públicos em parceria com a secretaria de Aquicultura e Pesca, contratação de 
cavaleiros para o ordenamento dos animais que transitam na vila em parceria 
com a secretaria de Agricultura, atendimento presencial para o cadastramento 
de vacinação na comunidade em parceria com a secretaria de saúde, 
atendimento presencial para o cadastramento do cartão do trabalhador em 
parceria com o Mais Cidadão, aquisição de novos fardamentos para os guardas 
que monitoram a entrada da vila, controladores de visitantes, para os fiscais que 
cuidam do trânsito, trabalhadores do estacionamento e controladores de 
veículos. Salientou que tem mais coisas a ser feito na vila de Jericoacoara e 
estarão na luta. Falou do decreto municipal n°2021.08.04.02, de 04 de Agosto 
de 2021, que regulamenta os padrões de emissão e imissão de ruídos e 
vibrações, bem como outros condicionantes ambientais, no Município de Jijoca 
de Jericoacoara e dá outras providências. Disse que foi procurado, também os 
vereadores Jair Silva e Amoldo Dias por um grupo de mulheres da Vila de 
Jericoacoara, no qual tiveram duas reuniões, na Autarquia de Jericoacoara e 
com o Prefeito Lindbergh Martins para que juntos possam organizar a situação, 
parabenizou o prefeito em colocar o decreto. Salientou que senhora de 73 anos 
de idade sendo prejudicada, crianças também prejudicadas nos estudos, clientes 



de restaurante não podendo conversar, altura de som exagerada chegando a 86 
decibéis na cozinha de restaurante, todos sendo prejudicados por conta do som 
alto, Reginaldo Jeri disse que é importante se colocar no lugar do outro, convida 
a todos para a colaboração e termos Jericoacoara melhor para todos. 
Compartilhou da participação de mutirões de limpeza na vila de Jericoacoara, no 
Parque Nacional e do 1 mutirão de limpeza subaquática na Lagoa do Paraíso, se 
tornar um desafio para todos nós no quesito conscientização ambiental. O 1 
mutirão subaquática foi articulado pelo secretário de Aquicultura e Pesca Chico 
Bento, com parceria da Marinha do Brasil, Prefeitura Municipal, secretário de 
Turismo e Meio Ambiente Juscelino Mota, Silva Soluções Contábeis, Alkimist 
Beach Club e os mergulhadores aquáticos, foi juntado lixo tanto de dentro da 
Lagoa e na orla. Aproveitou para trazer a discussão para a Câmara de 
Vereadores sobre um projeto de lei que venha a coibir essa situação de lixo 
jogado em todo canto do nosso Município, contratar orientador ambiental que 
possa orientar os visitantes, fiscais para que possa multar e assim possamos 
melhorar os pontos turísticos do nosso polo turístico Jijoca de Jericoacoara. 
Terminou pedindo a Deus que fortaleça os trabalhos dos vereadores na fé, 
coragem para juntos trabalhar em prol do Município, avante a união faz a força. 
O Vereador Raimundinho Torquato saudou a todos vereadores e vereadora, aos 
ouvintes da rádio Boa Nova FM e ao público presente. Iniciou agradecendo a 
Deus pelo retorno ao Legislativo, em estarmos vivos após um ano e meio de 
pandemia, em que perdemos vários amigos e ente queridos, frisou da perca de 
sua sobrinha para o covid-19. Agradeceu pelo retorno dos atendimentos do 
dentista na comunidade de Baixio, que foi uma solicitação sua de anos, 
agradeceu ao prefeito Lindbergh Martins e a secretária de saúde Joíla e sua 
equipe, salientou que o pedido não é para o vereador, mas para a população e 
sente-se grato por ter sido atendido a sua solicitação. O vereador Daniel do 
Baixio pediu a parte e agradeceu a secretária de saúde e o Prefeito, sendo um 
pedido também seu e do vereador Raimundinho Torquato, é uma reivindicação 
da comunidade, sente-se também feliz pelo retorno do atendimento do dentista, 
frisou da desculpa que se falava referente a falta de atendimento que era a falta 
de energia trifásica, que na verdade não era, foi apenas o esforço em colocar o 
dentista para atender. Solicitou ao vereador Raimundinho Torquato e ao povo do 
Baixio que se unissem para solicitar a iluminação da quadra da Escola 
Raimundo Dutra de Sousa, pois está fazendo vergonha, todo dia tem pedidos da 
comunidade e não é atendido. O Presidente da sessão agradeceu ao vereador 
Daniel do Baixio pelo empenho a comunidade e frisou que a ENEL foi ao local e 
deu uma carga no transformador, o importante é que foi resolvido, Referente a 
iluminação da quadra também é cobrado e já solicitou ao Secretário Márcio 
refletores de led para resolver o problema. Agradeceu ao Secretário Márcio e 
sua equipe e todo apoio do Prefeito Lindbergh Martins pelo início da Quinta 
Copa Elivelton no Borges, um campeonato procurado por todos os times, 
inclusive times de fora. Fez uma cobrança ao Secretário de infraestrutura 
Edineudo, referente a terraplanagem do Borges, Baixio e trilha do Amâncio, pois 
é cobrado pelos camioneteiros a organização da trilha. O vereador Jair Silva 
saudou a todos Nobres Colegas na pessoa do Presidente da Sessão, todas as 



mulheres na pessoa da vereadora Cleângela Marçal, as pessoas presente na 
sessão, nesse retorno aos trabalhos presenciais. Falou do mês em alusão da 
defesa da prática que possa-se diminuir as práticas machistas enraizada no 
nosso País, citou a reforma eleitoral, onde o presidente queria o voto impresso, 
onde se fazia também pegadinhas contra as cotas feminino brasileira, Saudou a 
todos os cidadãos jijoquenses que acompanham pela rádio Boa Nova FM e pela 
transmissão do facebook. Falou do retorno a educação no Município, com 
medidas necessárias crê que não teremos problemas, as turmas serão 
intercaladas, só terão 50% dos alunos, os pais que não se acharem seguro de 
mandar os filhos para as aulas presenciais, poderão continuar a acompanhar 
pela internet. Adolescentes de 12 anos serão vacinados pelo PNI Nacional e o 
Estado está adquirindo mais vacinas com o Instituto Butantan. Parabenizou o 
Secretário de Educação pela reforma do ginásio que ano trasado agraciamos 
pela mudança de nome, Sr. Raimundo de Dona Gorete. Disse que o poder 
público tem uma dívida com a sociedade Jijoquense, com a Escola Carlos 
Jereissati para que a sociedade possa usufruir com práticas de esportes, em 
virtude das olimpíadas atualmente, houve-se falar muito de equipamentos 
públicos. Mais da metade das escolas brasileiras públicas de primeiro grau não 
têm equipamentos decentes para a prática de esportes. Para que um País 
cresça é fundamental educação de qualidade, ensinamento de artes, esporte e 
desporto na educação pública. Solicitou ao Prefeito que abrace o projeto de 
castração e controle populacional de animais em Jijoca de Jericoacoara, tem 
requerimentos no Legislativo, tem acordos na antiga COGETUR, temos mais de 
500 castrações em um projeto piloto, no qual também foi disponibilizado 
recursos da taxa de turismo, há sempre uma cobrança para que esse projeto 
seja expandido em todo o Município e pede o apoio do Prefeito Lindbergh 
Martins. Pois o descontrole populacional de cão e gatos prejudica a saúde 
pública do povo. Solicitou a atenção do Prefeito e do Secretário de 
lnfraestrutura, ao lado de cima do Marrocos tem muito entulho, lixo, que possa 
se ter um gari fixo na beira da lagoa. Infelizmente só as campanhas de 
conscientização e fiscalização não resolvem o problema, precisamos de um 
pilar, não se pode cobrar do cidadão limpeza pública, se o poder público não 
disponibiliza lixeiras e limpeza pública decente. Se faz necessário as pessoas se 
confraternizarem mais no bosque da Lagoa do Paraíso, lugar de interação, 
esporte e lazer, se faz necessário esse cuidado. Salientou a respeito do barulho 
em Jericoacoara, no qual foi procurado por empresários e moradores, a 
prefeitura deu uma resposta referente ao decreto Municipal que regulamenta o 
som nos estabelecimentos. Falou da supressão da cultura popular, citou o 
tradicional forró, que chegou momentos de ocasionar problemas nas 
hospedagens. Se faz necessário as casas de show pensar em acústica sonora 
para se ter um equilíbrio, pois a vida noturna em Jericoacoara, a badalação são 
procurados por jovens e turistas, salientou que não podemos pensar que 
badalação é perturbar o sossego alheio, pois a partir de 80 decibéis já pode-se 
ser atuado por crime ambiental e perturbação do sossego alheio. Falou de um 
requerimento que foi aprovado na Câmara para a construção de pista de skate, 
pois se ver essa quebra de cultura nas olimpíadas, nos grandes centros tem 



pistas de skate, que nos interiores é difícil se ver uma. Em Jericoacoara crianças 
andam de skate na praça da igreja, onde ocasiona atritos quando se choca os 
horários das atividades religiosas, pois não temos área específica para essa 
prática de esporte. No Município temos esportes, mas se faria bom diversificar 
as modalidades de esportes. Sugeriu uma alteração no Código Tributário 
Municipal, uma reforma tributária em que a sociedade possa participar e 
debatermos juntos, assim como vem postergando o Código de Obras e Postura 
do Município. Precisa se planejar muito a questão na infraestrutura, pois se 
percebe um esquecimento, é preciso planejo na infraestrutura do turismo e 
urbana, ciclo faixas para o ciclismo que vem aumentando no Município esse 
esporte e salientou da importância de fórum de debate para essas questões. O 
vereador Amoldo Dias saudou o Presidente da sessão, no qual cumprimentou os 
demais vereadores, desejou um bom dia aos presentes na platéia, sua 
assessora parlamentar, o jurídico da Câmara, vereadora Cleângela Marçal 
representando o público feminino. Agradeceu a Deus por mais um dia de vida, 
em retornar aos trabalhos presenciais juntamente com os demais vereadores, 
representantes legítimos do povo, embaixador de reivindicações e portador das 
boas mensagens junto ao povo, o poder que é concedido aos parlamentares é 
também uma dádiva divina, Deus nos dar esse poder de Legislador para 
interceder, pedir, cobrar, reivindicar, ser o porta voz da sociedade. Também 
agradeceu ao poder público, Prefeito Municipal Lindbergh Martins por uma 
realização da reforma da Escola José Brandão de Albuquerque, reforma oriunda 
de um requerimento de sua autoria, que são reivindicações da sociedade, 
professores, pais dos estudantes, no qual também teve o apoio do Legislativo, o 
voto dos demais vereadores. Teve em reunião com o Secretário de Educação 
Vitor Albuquerque e com alegria traz a informação da conclusão da reforma da 
referida Escola, parabeniza os profissionais e principalmente os alunos que vão 
utilizar um equipamento novo, moderno, atrativo, que fará o engrandecimento da 
questão pedagógica, parabenizou o ex-secretário de Educação Tiago Bastas 
que também ajudou a viabilizar a reforma da Escola. Fez também uma visita 
junto com o prefeito, vereador Everardo Diogo e demais pessoas a Escola do 
Córrego do Urubu, Francisco Raimundo Dutra que está em reforma, mudará a 
realidade da referida Escola e da comunidade. Disse que Vereadores da gestão 
passada são testemunhas que sempre buscou , lutou para que a reforma 
ocorresse, pois a última reforma da referida Escola em 2009. Referiu-se a um 
requerimento do vereador Dm. Maurício Freitas solicitando a reforma da Escola, 
mas frisou que já havia solicitado bem essa reforma, o importante é que a 
comunidade ganhe equipamentos novos que mudará a história, o aspecto da 
população, no âmbito educacional irá melhorar a qualidade do ensino na 
comunidade, é esse o objetivo da gestão. O vereador Dr. Maurício Freitas pediu 
a parte e parabenizou o Nobre Colega pelo requerimento e acompanhou o 
trabalho do Nobre Edil, o mesmo não sabia que o vereador Amoldo Dias já havia 
solicitado a reforma da referida Escola, mas reiterou esse pedido, e a conquista 
se referiu ao Nobre Colega, dos demais vereadores e principalmente dos que 
vão frequentar a Escola. Arnaldo Dias ressaltou que os parabéns se dirige aos 
poderes Legislativo, Executivo e ao Secretário Vitor Albuquerque que não mede 



esforços para atender as necessidades da sociedade. Solicitou em forma de 
sugestão ao Secretário de infraestrutura sobre a iluminação pública. Percebeu a 
mudança de lâmpadas antigas por lâmpadas de led, mais econômicas, 
propiciam um conjunto de embelezamento de nossa cidade, sugere ao 
secretário que substitua as lâmpadas antigas do Cruzeiro do Brandão por 
lâmpadas de led, na entrada secundária do turismo que se encontra com uma 
iluminação precária, também do Chagas Brandão até as pousadas, que é via de 
acesso aos turistas. Parabenizou a fala do vereador Jair Silva quando falou de 
planejamento, desenvolvimento da área urbana, a necessidade de criar espaços 
e equipamentos públicos para ocupar a juventude e dar opção de lazer para o 
povo. Salientou de requerimentos e projetos de indicação sobre a entrada da 
cidade, calçadas laterais, iluminação pública, arborização e espera em outros 
momentos apontar o que o executivo está fazendo para o povo e vir agradecer 
pela execução das obras que o mesmo tem solicitado em requerimentos. 
Finalizou agradecendo a todos. Último vereador a fazer uso da palavra foi o 
Fernando Edson que saudou a todos com um bom dia, cumprimentou os Nobres 
Colegas na pessoa do Presidente da sessão e vereadora Cleângela Marçal. 
Disse que só daria recados, pois não é bem visto pelos secretários. Solicitou ao 
secretário de Esportes Márcio que coloque 4 refletores no Córrego 1, que olhe 
pela iluminação da quadra do Baixio, pois todos tem o desejo de jogar e no 
escuro fica inviável. Referente ao torneio dos veteranos que terá no Córrego da 
Forquilha sábado, convida os demais vereadores a se fazer presente. O 
presidente da sessão pediu a parte e disse que o campeonato dos veteranos 
será em homenagem ao Zé Cleuton(Neguinho), agradece a atitude do secretário 
em viabilizar esse campeonato. Fernando Edson solicitou ao Secretário 
Edineudo a terraplanagem do trecho do Parque Nacional antes de chegar na 
Lagoa Grande. Todo o trajeto da Lagoa Grande, Córrego da Forquilha, no 
travessão, Disse que a Lagoa das Pedras, pelas informações que recebeu, 
agora pertence ao território de Jijoca, que o Secretário coloque a limpeza pública 
na referida comunidade. Oficializou um pedido para o Córrego da Forquilha 
semana passada, em que pede ao Secretário Edineudo que olhe para os becos, 
muitas lâmpadas apagadas, isso já ocasionou casos de violência, com a 
iluminação dará mais segurança a comunidade. Solicitou uma reforma na ponte 
do Mangue Seco, pois está perto de cair. Finalizou dizendo do retorno aos 
trabalhos. Na ordem do dia foi apresentado o Projeto de Lei n° 03712021, da 
Vereadora Cleângela Marçal, que dispõe sobre a inclusão do ensino de noções 
básicas da Lei n° 11 .340, de 07 de Agosto de 2006 - Lei Maria da Penha, como 
conteúdo transversal nas escolas públicas do município de Jijoca de 
Jericoacoara e dá outras providências, Projeto de Lei encaminhado para a 
Comissão de Constituição Justiça e Redação. Foi lido e discutido o Projeto de 
Lei n° 03812021 do Executivo Municipal, que dispõe sobre a criação da semana 
da primeira infância e dá outras providências, projeto aprovado por unanimidade. 
Foi lido e discutido o Projeto de Lei Complementar n°039/2021, que altera a Lei 
Complementar n1107/2015 que dispõe sobre o código tributário municipal e dá 
outras providências, projeto de lei aprovado por 06 votos a favor e 04 votos 
contra. Antes de encerrar a sessão o Presidente leu o edital vindo do Executivo 



Municipal que convocação a todos para uma audiência pública eletrônica para a 
elaboração e discussão da PIPA 2022 a 2025. A audiência pública será online 
pelo aplicativo google meet, no dia 10 de Agosto de 2021, as 15:00h. Sem mais 
nada a tratar, o presidente da sessão vereador Raimundinho Torquato encerrou 
a sessão em nome de Deus às 11:06, que para constar, eu Francisco Reginaldo 
de Vasconcelos lavrei a presente ATA que após ser votada, será assinada pelo 
presidente, 10  secretário e demais vereadores presentes. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Jijoca de Jericoacoara-CE, 06 de Agosto de 2021. 
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